
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 



Ρηποδῖοπ {πὶ νθγϑί!γ ἰ ργαγγ 

32101 ΟΘ8996626 
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ΓΟ 

νἰν 

 τθε Φαπδιίσας Θ.001ς ἴον ξϑιθοοισ, 
ΟΈΝΈΕΒΑΙ, ΕΡΙΤΟᾺ :--Ἴἰ. 7.5. ΡΕΒΟΥ͂ΝΕ, Ὁ.0., 

: ΕΑΝ ΟΕ ῬΡΕΤΕΒΒΟΒΟΟΘΗ. 

ΤῊΝ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΗΕᾺ ΡΕΟΡΗΕΤ 

ΤΕΒΕΜΤΙΑΗ, 
ΤΟΟΕΤΗΕΕ ΨΜΙΤΗ͂ ΤΗΞ 

ΙΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΘ, 

ΥΨΏΩΖΖΗ ΠΑ} ΜΝΟΖΕῈ5 ΝΡ ΥΖΚΟΡΟΟΖΖΟΝ 

ἀϑλλονν 

ΤΗΕ ΒΕΥ. Αὔ νν ΦΥΒΕΑΝΕ, Μ.ΑΑ. 

ἙΕΙΤΟΥ͂ ΟΕ ΟΟΚΡΌΒ ΟΗΚΕΙΘΤῚΙ ΟΟΙΤΈΟΘΕ, ΟΑΜΒΕΙΏΟΕ. 

Ἐ27ΤΣ)Ὀ ΣῸΚ ΤΗΣ ΘΨΥΝΦΖΟΒ ΟΣ ΤΗ͂Σ ΥΟΝΣΨΕΚΟΣΤΥ͂ ΡΚΕ 5 

Οὐ αϊπδτίσαε : 
ΑΤ. ΤῊΕ ὑΝΙΝΕΕΒΙΤΥ ΡΕΕΘ5. 

Φοηῦοη: ΟΑΜΒΕΙΌΘΕ ΜΨΑΚΕΗΟΌΘΕ, 17, ῬΑΤΕΚΝΟΘΤΕΚ ΕΟΝ 

Θἰαπδισσε:; ὈΕΙΟΘΗΤΟΝ, ΒΕ, ΑΝῸ ΟοΟ. 

1881 

δη[ ̓ ) διράις γαερσει,] 



σαπιυτῖσαε : 

ῬΕΙΝΤΕΡ ΒΥ Ὁ. }: ΟΚΑΥ͂, Μ.Ὰ. 

ΑἹἸ ΤἸῊΞ ΟὑΝΙΝΕΈΒΙΤΥ ΡΕΕΒΒ. 

Ὕ 



᾿ς ἢ 

ῬΡΕΕΒΑΓΟΕ 

ΒΥ ΤΗΕ ΘΟΕΝΕΚΑΙ, ἘΘΙΤΟΒΚ. 

ΤἸῊΕ ἀεηογαϊ Ἑαϊίογ οὗ Ζ.ε (αγμόγίρο Βιδίς 707 

δολοοῖς {Ὠ1ηΚ5 1 τρῃς ο ϑδὰν (ῃδξ 6 ἄοεβ ποῖ ποϊά 

Ὠἰτ5ε] Γ γεϑροηϑίῦῖα εἰἴμεσ ἔοσγ 1Π6 ἱπἰεγργείδξίίοη οὗ 

ΡῬαζίίου αν ραϑϑαρὲβ ψῃϊοῃ (ες Ἑαΐοτβ οὗ [6 βενείδὶ 

Βοοῖκϑβ πᾶνε δάορίεά, οἵ ἔοσ δὴν ορίπίοῃ οἡ ροἰπίβ οὗ 

ἀοςίτίηςα πδΐ ἘΠανῪ πᾶν ἢανε εἐχργεϑϑεά. [1η τς Νὸν 

Τεβίαπηθηϊΐ τοσῈ δβρθοῖα ν αααδϑίίοηβ αγίϑε οὗ [ῃε 

ἄεερεϑὲ {μεοϊορίοδὶ ᾿τηροσγί, οῇ ψὨοῇ δε ΔΌ]θϑὲ δηά 

τηοϑὲ οοηδοϊδηξίοιι5 ἰηἰεγργείοτ να αἰ βεγεά δηά 

αἰνγαγ8 Μη] αἰβεσ. Ηΐ5 δἷπὶ μα58 θεεῆ 1Π 411] ϑιιοἢ 

(4565 ἴο ἴεαναε εδοῦῇ (οηίπρυίζος ἴο τε πη[εςζεγεά 

Εχογοῖθα οὗ δῖβ. ονῃ ᾿πάστηεηξ, οἡἷν ταἰκίηρ σατα ἔπδξ 

ΓΘΓΕ σοηίσγονεΥϑυ 5ῃου]ἃ 85 [δ γ 85 ροϑϑιῦ]α ῬῈ ἀνοϊάβά. 

Ηξς [85 οσοηίεδηϊεά Ὠϊηγ56 1 ΤὨΙΘΗ͂Υ σὴ ἃ οάγεδι 

τεν:ϑίοῃ οὗ [8 ποίεβ, ἢ ροϊηξίηρσ οὐξ οπίβϑίοηϑβ,  ΠῈὩ 

ΩΝ υλν -φιοι79 8090 



ῬΕΕΕΑΚΕ. 
παρπκακηπσιηεααιαεν. 

βιρρεϑίίηρσ ΟσοδϑίοηδΙν ἃ τεοοηϑίἀογαιίοη οὐ βοτχδ 

αιεϑίίοη, ΟΥὕΓὁἨ ἃ ἔμ]1|ογ ἐγεαϊπιεηΐς οὗ αι Που] ῬᾶΘΘαρΈ5, 

δῇς {6 [π|κα. 

Βενοηά {ῃϊ5 6 Πα5 ποΐ αδἰζοηρίβα ἔο ἱπίογίεγα, 

ἔξε!ησ ἰε Ῥεξξεγ [δὲ εδοῦ (Φοτηπιεηΐδεν βρουά ἤᾶνα 

115 οὐ ἱπάϊνίἀιια! ομαγαοΐοσ, ἀπά Ῥείηρ σοηνί ποεά 

Παΐ ᾿ΕΒἤηΕ585 Δη4 ναγίεῖν οὗ ἰτεαϊπηεῃηξ ἃῖεθ στῇοσα 

(ἤδη ἃ σοπιρεηδβδίίοῃ ἴοσγ δὴν ἰδοῖς οὗ υπίξογπλν ἴῃ 

ἮΘ ϑοχῖθϑ. 

ΘΕΑΝΕΚΥ, ΡΕΤΕΚΒΟΚΟΟΘΗ. 



Ι 
ΓΟΝΤΕΝΤΟ. 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ͂. 
Ι. ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ. ῬΑΟῈΘ 

Ολαῤίεγ... Τλΐε δηά Τα οὗ Τ γε. ......Ψ.ὕ.. ͵Χ---χχν 

Ολαῤίν 711. ΟΠδγσαςίεσ δηᾶ 5.}]6 οἵ [ἢς Βοοῖ... Χ. ν--ΧΧΧ 

Ολαέεγ 7]. (οπίεηϊβ Δηά Αὐσδηρεσηθης ...... ΧΧΧΧΧΧΥΠΙ 

11. ΤΈΧΤ ΑΝῸ ΝΟΤΕΒ ......ὁ0τκοοενοννσε σον νεσεν εκ εεεενενον 1----.-352.- 

ΤΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΞ. 

Ι. ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

Ολαῤίο, 7, Νατιε, Ῥοβιιίοη, Παῖς ἀπᾶ δϑίσχασίατα 

ὉΓΙΠδ. ΒΟΟΙΚ ον ς τος νυν, εν ςνκνον εἰν ενος 253--.258 

Ολαῤέεν 7 ΑὐἸουβὮρ οὔ πὸ Βοοῖϊς. .....0νννννννν 355-258 

Ολαῤέογ 117, ϑαθ)εοι-πηαίῖεσ ἀπά Ῥαγροβα οἵ [ῃ6 

ἀ Ὁ ἰλύν νον ϑοξιβνωνδεοτος μοῦ εἰν ὃς υοὺς εριόοΣ 250, 36ο 

Εν ΤΕΧΥ ἌΝΟ  ΝΟΎΥΝΘ., υΣ. ἐκρον νον ον ολνο κασι εἰν ουρυς ξοφωτὸς 26:1----301 

ἈΡΡΕΝΘΙΧ. 

“Νοίς Δ Ὑταάϊοῃβ χοϊαίίηρ ἴο Γ Θγοσαϊδῇ .......ννον . 392-205 

ΜΝοίε 7. Οἰἴδεγ Ῥυορἤεοίεβ δβοσι θᾶ ἴο Τεσγειηϊδῃ,. 305, 306 

Νιοίε ΤΩ]. Τετειηϊδῃ 85 ἃ Ἴγρε οὗ Ο χίβί ....ννννοςς 2060 

Δ Νοίᾳ 7 Κι. ΑΡρτοχίτηδίίοη ἴο ἃ Ἷσγομῃοϊορίοδὶ Αὖὐ- 

ταησοιηθηΐ οὗ ἴμ6 (οηίεηίβ οὗ [ἢ ΒοΟΚ 206 

ἐω ϑ.ν» ΦΠΤΡρΡΤᾺὟὝᾺΨΨΕΕῈΕΨΕΠΨΠΨΠΠΠΕΕΠΠΕΠΠΠ 207---(ὁ04 

ΜΑΡ ΟΕ ΤΕΚΌΒΑΙΕΜ. 

εἰ ὙΥὯὸ Τοχί δἀορίοα ἴῃ (Πἰϊ5 Ἑαϊτίοη ἰς ἰῃαὶ οὗ γ᾽ ϑουίνθποῦ β 
Οαριόγιαρε αγαργαβᾷ διδίΦ. Α ἴεν ναγτϊαϊίοῃβ ἔγομὶ (Π6 οτάϊ- 
ΠΔΙῪ Ταχί, ΟΠ ΘΗ͂Υ ἰπ [η6 5Ρ6]}Π]1ρ οὗ οσοτίαϊη ψογάβ, δηά ἴῃ [ῃ6 
56 οὗὁὨ ᾿ἴ41165, ΜΠ] θ6 ποίϊςθ. ἘΕῸΣ (6 ῥγίῃοῖρ]ε5 δάορίεά ὈΥ̓͂ 
Ὧν ϑοὔνεηθσ 8ἃ5 τοσαγάς (ῃ6 φτίηιηρ οἵ (6 Τεοχί 5ες 5. [Ὡ- 
ἰτοἀποίίοη ἴο ἴῃς ῥαγαργαῤᾷ Δ δέ, ῬαὈ σε Ὀγ 6 σαιαρᾶρε 
ὕϊνεγβιυ ΒῬσεββ8. 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ ὦ 



Φ 

41Ὶ ἰς ἀἰβίου ἴο οομοαδῖνα ΔῊΥ 5ἰἰπαϊίου. τόσα ραϊηΐαὶ ἰἤδῃ δῖ 

οὗ ἃ στϑαῖ τίδῃ, σοῃάἀεμηηθά (ο νγαΐοι [6 1ἰπρετίηρ ΔΡΌΩΥ οὗ δῃ ὃχ- 

Βαυκίεα σομπηίτγ, ἰο (θη ἴδ ἀυτγίηρ [6 αἰϊεγηδία ϊς οὗ κἰπροίδοϊ οι 

δηὰ σανίηρ ΨΏΟΣ ῥγθοθάβ 115 ἀἰββοϊποη, δηὰ ἴο 58ε6 ἴῃ8 ϑυπρίουηβ 

οὗ νἱῖα}}} αἰδαρροασῦ οὔθ ὉΥ οὔθ, {Π]] ποιμίησ 15 ἰεῖς θαϊ οοϊἄηθβ88, 

ἀδυκηθοθ, δηὰ σοσχυρίοη.᾽ 
Γοκρ Μαοαύμϊαυ. 



ΙΝΤΚΟΌΌΟΌΟΤΙΟΝ. 

ΓΗΠΑΡΤΕΚ . 

ΤῚΕῈ ΑΝῸ ΤΙΜῈΒ ΟΕ ἸΕΚΈΜΤΙΑΙΙ, 

Ι. ΤῊΞ ΡυΡ]ὶς 6 οὗ Τογοσγηϊδῆ, δαῖποῦ οὗ ἴῃ6 Βοοῖς ψ]Οἢ 
Ὀεαγβ ἢ15 ΠᾶτηΘ, δλῦτασεβ ἃ Ῥεσὶοα τηλγκεά ὈΥ ΟΠ 4] δηὰ 
50614] σἤδησεϑ οὗ πὸ οὐ πατΥ σδαγδοίοσ, δηὰ τῆς Βοοκ 1{5ε1{ ἀ15- 

ΟΙαΥϑ ἴο τι5 (Π6 οἰτουτηβίδποεβ δηά γοϊδίϊοῃβ οὗ [ῃ 6 ρεορῖς οὗ τς 
τἰπι6 ἴο ἃ ἄεστεα ΒΊΟΝ τὴ6 ντιηρ5 οὗ ἤοηδ οὗ [Π6 οἴου Ρσγορῃεῖβ 
σδη δρρτοδοῆ. ὍΤῇδα βνεηῖΐβ, οὗ ψ] ἢ τῆς ἀσίδ!]εα παγσγαῖϊνα 15 
Ποτα σίνοῃ, δἤεοίεά θοΙἢ 186 εν ῖϑἢ Ρθορῖίε, ἴο ΨΒοτη 1 ννᾶ5 15 Ἰοῖ 
ἴο ἀδοΐαγα τῃ6 ν]}} οὗ (οά, δηὰ [86 πεὶρῃρουσίηρσ παίίοηβ, οἢ 

ΜὮοσβα τοϊαῖῖνα βίγοησίῃ δηὰ ἀϊβροϑβιτίοη, ἐδνοιγαῦϊα οὐ (Π6 Τὸ- 

νόγβα, [ἤθη ἀορεηάεα [6 ῥτοβρογι τυ δηά ὄνεη {δε εχίϑίεησα οὗ 
7ιἄδοα ἃ5 ἃ παίϊΐοη. ὅν ε 584}} (μεσείοσε ἴδακα ἴῃ οσάεγ 

ΎΠΟ ἔενν ποίίσθϑ  Ὠ]Οἢ γα Ροϑ5655 οὗ ᾿ γε πλῖδἢ ΔΏΙΘΥΙΟΥ ἴο 
Ἦ15 (411 ἴο ῥῬυῦ]1ς οΠςΘα 45 ἃ ρτορβεῖ; 

Τα ρο] ἶσα] σοηάιοη οὗ περ ουτηρ ὨδίΟΏ 5, 50 ἔδυ 845 
1 δἴεοιεα 1πάδεὰ; 

ΤΠ 5οςοῖαὶ οοηάϊίοη οὗ ̓ άἀδ68 αἱ ἴπ6 τἶπλο οὗ [πΠ6 Ρσορῇοι 5 
ο8]1; 

Η!5 08]1 δηᾶ Ξυδεαιπεηξ Ὠἰβίοσγυ. 

2. ὁ ιοζίσες ὁ εγεηεῖαλ ὀεζογ ἀὲς εαἰ 19 ῥγοῤῥείίς οὔῆεσ. 

ΟΒδρ. 1.ὧΣ ρῖνθϑ ἃ (4) ἢἰ5 πδηλ6, (δ) ἷ5 ραγεηΐδσθ, (οὴ [ιῖ5 
ἀοβοεηῖ, δηά δηλ ]ν ἀν 6] πρ- ]δοα. 

(4) ἴῃ π6 Ηεῦτγεν ἢἷἶθ8 Ὡδπλθ ἰαἶκεβ [ἢ 6 ἔογπὶ ΥἱΓπΊυδἤα, ΟΥὉ 

(ϑῃοτίεηβα) Ὑἵγηνα. [158 τηθδηΐησ ἢὰ5 ποῖ Ὀεδῃ τοδομεά ψἱτὰ 
ΠΥ ςοτίδἰηῖγ. (Ο η]͵θοΐαγεϑ ἀγο, 

ὖ 2 

δ 



Χ ΙΝΤΕΟΏΌΟΤΙΟΝ. 

1. [μδἴ οὗ (σεβεηϊαϑ ἷ, ̓ δρροϊηΐβα οὗ ᾿ ἐδανδῇ.; 
1. [ῃαἱ οὗ Ηδηρσδίθηθοτγρ 3, ὁ] ἐμονδῇ τἤγονν5,᾽ [Ππ|5 ἰσχδσίησ τῃς 

οτίσίῃ οὗ 186 Ψψοτζά δ5 ἃ [ιν ϑἢ πᾶπὶθ ἴο ἴῃ6 ορεηίηρ οὗ Μοβαβϑ᾽ 

βοὴρ οὔ ρἢ (Εχοάπ5 χν.) οὐ ἴῃ οσσαβίοῃ οὗ [Π6. ονευτὮγονν 

οὗ ἴῃς Ἐργρίίαῃ5, 6 οῖθα δηᾶ ἢὶβ στ άθσ μαῖῃ 6 Ζάγοιση 
ἰηΐο (ῃ6 564, δηὰ {υγᾺΠ 6 Γ τηδκκίησ {π6 Ἰηαϊνάσ 4] Δρρ]οδίοη 

ἴῃ 1ῃ6 ῥγχορῃοῖδβ οαβα ἴο θὲ 16 νοῦ ψ]ΟὮ (ΟΒΔρ. 1. 10) νᾶϑ 

Βρθοίδιν σίνθῃ ἰηΐο ὨΪ5 σῆασρε. “566, 1 βανε [15 ἀδὺ βοΐ [ἴῃ 66 
ονοσ ἴῃς παιϊοῃβ, δῃά ονοῦ ἴμ6 Κιηράοιτῃϑβ, ἴο τοοῖ ουΐ, ἀῃηα ἴο ρῃ}} 

ἄοννῃ, απὰ ἴο ἀδβίσου, δπὰ ἴο ἴσον ἄοννη, ἴο Ὀυ11ἃ, ἀπὰ ἴο 

ΡΙδηὶ 3. ᾿ 
1. Τμδῖ οὗ ϑἰπιοηῖβ4, “δχαϊιθά οὗ {1η6 [ΚΡ ;᾽ 1.6. () (δ 6 

ΤΟΙ Β Ἔχδὶῖθα ομςϑ, “Ϊεονδῇ 5}4]] εχαϊὶ,᾽ οσὐ (11) ἴπ6 ΓΟΒ (1.6. 
[86 στεαῖϊθβῦ), ἐχαϊζαϊίοη, σοῆρασγε Μόοβαϑβ " ἐχοθεάϊηρ ἔδιγ,, »ια. 

ἰαὶγ ἴο (οά (Αοῖ5 νι]. 20). ὉΤὨ]5 15 δ ἰεαϑὶ δἃ5 ζοοά δ5 εἰπεῖ οὗ 

186 ἰογτηθδυ. 
Νηες αν [86 πδηλα βδόνοσδὶ {ΠἸὯῸ05 1 ἴῃς οηυτηργαίίοη οὗ 

Πανὶ 5 ταὶ Υ στάθη. ' 

(ὁ) Ννε τὰ ἰο]ὰ (Ἑ8ρ. ἱ, 1) {παῖ } ογϑηλδῇ νναβ ἴῃ6 βοὴ οὗ ἢ1|]}- 
δῆ. ΤΏ ϑᾶῖλα ἰ5 [26 δης οὗ {π6 ἰρῃ-ΡΥοϑὶ, ψ μὸ ἰὴ (86 
οἰ ίθθητῃ γοᾶγ οὗ [ο0514]}}5 τεσ, δηὰ {ποιοΐοσα ἄνα γεαῦβ δὉ- 
ΒΘαΌΘΠὮΥ ἴο ΓΘ ΓΘΠ14]}᾽5 64]] (ΟΠ ΔΡ. 1. 2), ἀϊδοονετεά ἴῃς Βοοῖκ οὔτῃε 
[Γ,ΔὉῪ ἰὼ 16 ἤοι56 οὗ ἴῃς 1ογὰ (2 Κιίηρβ χχίὶὶ. 8), ὅνεσγε ννὲ στα 
[μὲ ἴ8656 ἔψο ποίϊσεβ σϑίεσ ἴὸ οὴβ δηὰ {ῃ6 βδὴθ Ῥρϑϑοῃ, νν8 
οοὐἹά ἢ πλοῦα σδσίδι τυ ρῥἱοσίασγα ἴοὸ Ουγβοῖνοβ ἴμ6 σμδγαςίοσ οὗ 
76γαπλ δ 5 ὈΠΠηρίηρ ὑρ, δηα τ[Π6 παίασα οὗ [86 ἰηθυδηςαϑ νν ΙΟἢ 
ψ οι] θὲ Ὀγουρῆϊ ἴο θεᾶῦ ἀροη ᾿ἰπὶ ἔγοτα {86 ἔδοϊ οὗ Η͵5 [δι μου5 
ΒοΙαΐηρ ποῖ ὍΠΙΥ ἴΠ6 οὨίεΐ ρῥοϑβίτοη ἴῃ σοὶ σίου. τηδίοιβ Ὀυϊ 4150 
(86 ἰογειηοβί ρίδαςα ἴῃ (ῃ6 τεΐοσιηβ ἱηϑετυϊεα Ὀγ ]οϑδῃ. Απὰ 
ΔΙ Βουρ ΗΙΚΙΔἢ δθεῖὴβ ἴο ἢᾶνα Ὀδοη ποῖ Δ ὈΠΟΟΙΏΤΊΟΙ ΠΔΠ16 

1 “Τ7εοῖϊι; 14 εϑῖ, Τοο]]Ἱοσανὶξ, σοποίταἱι.᾽ ἨΔ τοίοτβ 1 ἴο 4 Ὁμαϊάεε 
τοοΐ, οσουχηηρ ΠΏ Δῃ. νἱῖ. 9, 1 Ὀεμα]ὰ 11}1 {πὸ [ἤσχομθα ψοσα (ςαβῖ ἀονψῃ, 
Α. Ν. οἵ) τε7᾽ (7 Ἀσεαπγης, ΞαὉ ν.). 

3 Οἀγιεοίορίς ες α. Δ. (ΟἸατκε 5 1ἰΡταγυ), 11. 361. “Ηδ ννῆο Ὀοζε 
ἴι ([Ὡ8. παπλ6) ννὰβ σοηῃβθογαϊβα ἴο (ῃαὶ αοὰ ψῆο ψὶ ἢ δὴ ΑἸ 
Βαπὰ ἴπσονβ ἴο ἴῃς στουπά 411 ΗΪ5 δῃθπλε5.᾽" 

δ᾽ Βυϊΐ 566 ποΐβ ου σπδρ. 1. Σ. 
4 Ομοριασέϊκογιγ Ὁ. 535. 



ἹΝΤΒΟΌΠΟΤΙΟΝ. ἷ χὶ 

αἱ ἴῃς τἰπιοΐ, [Πότ 185 βοπα διηουηΐ οἵ ῥγοϊ)α ΠΥ 1ῃ (ἢ 15 
σοπ͵οοῖατο. ὙὍὙΠ6 τεβρεοῖ ψΠ ΨΏΪΟἢ 16 Ρσορῃοῖ 5 85 ἃ Τ]6 

ἰγεαϊθἃ Ὁν 1π6 ῥτίποεαβ δῃᾷ ὈΥ ἐπε ϑιυσοδβϑῖνε Κίησϑ οὗ δῇ 
(εδδρ5. χχχνὶ. 19, 25, ΧΧΧν ]. 8---10), ἃ5 5ῃενῃ ἴῃ ραγίου]ασ ὈΥ͂ 

16 σοηίγασδὶ Ὀθεΐννθοη ἴῃ6 ἰγεδίτηθηΐ ἢ ὨΙΟἢ Π6 τηεῖ δηὰ δῖ 
Μ ὨΙΟἢ [611] το τῆς Ιοἱ οὗ {011]}]3} (Πρ. χχνὶ. 23, 24), δοσοτάς νι 

115 νδῖν, 8ἃ5 ἄοθϑ ἴῃ6 ἰδοϊ ἴηι Βαγιςῆ, ἃ τη οὗ ροοά Ὀἰσι 3 

δῃηὰ Ὀγοίδεσ οὗ ϑείδαίδῃ, ψ]ο Π6] 4 Ἀἰρῃ οὔῆςα ἴῃ Ζεάεἰκίδῃ 5 σουτῖ 

(ςὨΔ8Ρ. 11. 29), νὰ5 νὴ] ἔηρσ ἴο Ὀ6 1 15 ΘΠΊΡΙΟΥ 85 5.6. Τῆς 

τειηδίηϊηρ ρατὶ οἵ [Π6 οροηΐηρ βεηΐθηςα οὗ [ῃ6 ΒοοΚ οὗ Τογοτηϊδῇ 

Ὧδ5 ᾿ηαδεά ὕδϑη δἀάιισδα δ5 δὴ οὐ͵]εοίϊΐοη. ΕῸΓ 

(ὦ ἴτ 15 ἴπεῖα ϑἰαιϊβα τμαΐ Τογεπλ δῇ ννὰβ (ποῖ ΟὨΪΥ ἃ ῥγίθϑί, 

Ῥυ) οὗ ἴπ6 ῥυίθϑον οἷν οἵ “παίλοίζ. ΤὮὨδ ῥγιοϑῖς νογα ποῖ ἀΪ5- 
{ρυϊεα ονοῦ ἴμ6 σουηίτγγ, Ὀπὲ ᾿νε τοροίθμοσ 1ῃ σογίδίη οἰτ65 

ΨἜΙΟΘΒ ἢ τῆς Ἰαμᾶ5 ἴῃ ΠΕ γ περ ουτῃοοα πδὰ Ῥδθη δϑοίσηθά 
ἴο {πεὶγ υ56. ΕὙἼΟΤῚ Τδησ6 ἴπδγ τνοηΐ ἊΡ ὉΥ ἴυγη5 ἴο τη] σίου 
Ϊῃ 1ῃ6 ΤΕΙΏΡΙΕ δἵ Γοτιβαίεη. Τυβ ἴδ χα] ρίοιβ ᾿ηϑίσαοίίοη οὗ 
1ῃ6 ΡδορΙῈ ἴῃ ἴΠ6 σΟΙΠΙΓΥ σαΏΘΓΑΙΪΥ τνὰ5 ἰοῖς ἰο (ηΠ6 πεδάς οὗ 

ΓΤ 11165, 111 τῆ 6. 6514} 15 ητηεηϊ οὗ συμαροριαϑ, Δη Ἔνθηΐ ΨΏΪΟΝ 

ἀϊὰ ποῖ ἴαἶκα ρίαςβ {Π]1 τῃ6 τεϊυσῃ ΠτῸΠῚ [ἢ6 σδρε νιν, πα ΙΟἢᾺ 

νν 85 ἴΠ6 τηδί δοιῦοα οὗ ἴΠῆ6 ἰσεθάομῃ ἔγοπγ 1ἀο]δίτΥ [Ππδὲ ὈΘΟδΙη6 

85 πηδικοὰ ἃ ἔξδίασε οὗ [ῃ6 [ἐν ]5}). ΡΘορΙς ἐποποεξογνναγάᾷ 85 115 
Ῥγδοῖςα δά Ὀδοῃ Βι[Ποῖῖο {Πεῖγ στοαί δι οηδ] 51}. 

Αμδίβοίἢ 15 τηθηϊ οηθα 85 ἃ ἋΟἷἵὺ οὗ ἴῃς ῥγιεβίβ ἰῃ [θᾶ Χχίὶ. 
18. ΑτΠ6 ἐπα οὗ αν! 5 16 αἶϑο ννε χγοεδά [δὶ ΑΒ αι δγ 6 μἰσἢ- 

Ῥτίθϑῖ, δἴζεσ [86 ἰδ] γα οὗ Δαἀοη ])Δ 5 δἰζοτηρί ἴο ορθίαϊη [με [ἤτοη ας 
οὗ 5γ86], τοι γε τὸ Αηδίμοί8, Νον ΑὈΙΔΙματ 5 ἀσβοδηΐ ἔγοσα 

Αδζοη νᾶβ [ἤγουρῇ ΠῚΠδπηδὺ ({Π15 γουηρεσ Ὀτγαηοῦ οὗ Αδιοῃβ 

ἀεβοοπάδηϊα βεεῖὰ ἴο ἤᾶνα ροβϑεβϑαεά τῆς οἵδοε ἔζοτὰ [6 {1πὴ6 

οἵ ἘΠῚ ἰο ἰμδῖ οὗ Ανιδίμαῦ οὨ]γ), 116 ἩΠΚΙαῃ, (86 ΒΙρΏ-Ρτιθϑῖ 

οὗ 7οβίδῃβ {ἰτηθ, ἰτασθα ᾿ἶβ Ἰἰπεαρε τπγουρῃ ῬΒΐμεμαβ, βοὴ οὗ 

ἜΠεαζαῦ, [88 εἱάθσ βοῇ οὗ Αδγοὴ (1 (βτοη. ν]. 4--ἰ:32.. Ἡδηςα 1 

μαὰ5 Ὀδεη ἱπέξοεσγεα {μδὲ ΗἸΚΙδῃ ννουϊὰ ποῖ 6 σοηηεοίοα ν»]ἢ 

1 (ογῃ. σΠᾶρ. χχῖχ. 3. ΗΠ Κίδῃ, μεσ οὗ (ειλδυ δῇ δὴ ενΟΥ βθηϊ 
ὍΥ Ζεάεκιίδῃ ἰο Ν ερυσμαἀποζζατ. 

3 Ασοογάϊηρ ἴο Τοβερῆυβ “οηβ οὗ ἃ νὙΟ δυηθηΐ ΓΑ γ,᾽ “44η:2,, 
Χ. 9 ὃ τ (ΛΥ̓ΒΙβίοῃ 5 Ἑάϊίος, 1864). 

1 Κιηρβ 11. 26. 

“ 



χὶϊ ᾿ ᾿ ἹΝΤΕΟΒΘΌΟΚΤΙΟΝ. 

Απδίβοιῃ, [ἢ σαρῖυ, Βοινενοσ, 1 μα5 θδβεη ροϊηϊδα ουΐ ἴμαἴ ἴῃεγδ 

15 Ποιδίηρ ἴο 516} [με ᾿π]ροσϑ᾽ ὈΓΠΥ ΟΥ̓ ἄνθη ἐπ ρσ ΟΡ ΔΌΠ Υ [ΠΑ 

ἀεοοθπάδηϊς οὗ δοίζ ϑοηὴ8 οἵ Αδγζοὴ δῃουϊὰ ἄνα} 1ῃ 16 58Ππ16 

ὈΓΘΘΙΥ ἴον, δηᾶ {μᾶΐ 1 15 ὄνεὴ ᾿ΠΚεὶγ τμδὲ τ[Ὧ6 ἀοταϊηδηῖ 

ΓΑΤΑῚΥ Μουϊά σϑουτα ἔὸσ 115 Βἰρῃ-ρτίεδι ἃ ἀνε] ηρ ἴῃ ἃ ῥΪδσα 

80 σον η ΠΥ δά᾽ασεηϊς ἰο [εχ 5816πλ}, Απηά ζυγίμοῦ νγῈ ΤΑΥ͂ 

ποῖος ταὶ ΗΠΚΙΔἢ ἰ5 ποῖ [86 ΟὨΪΥ πδηλθ νγὩ ἢ 15 σοτητηοῃ ἴο 

186 Ὠἰδίουιοδὶ δηὰ ἴο [Π6 ργορμοῖίϊο τεοοζά οὗ [8658 {ἰπῆ65. 58}2]- 
Ἰυπὶ 15. ᾿ποὶς οὗ 7 γεταϊδῃ (οΠΔρ. χχχί!. 7), Δα 5}4]1}π 15 4150 

Βυβθαηᾷ ἴο Ηυ]άδῃ [ῃ6 ῥτορῃρδίθβϑ (2 Κίηρϑ χχὶϊ. 14); δπὰ δρδίῃ, 

ΑΒΙΚαῖὰ τπῈ 5σοὴ οὗ ϑῆδρβδῃ, Ἰοϊηθα ἢ ΗΣΚΊΔὮ ἴῃς ὨΙρΏ-Ὀτοϑῖ 

δΔηᾶ οἴμοῖβ δ5 οὔϑ οὗ [0 ϑδῃ5 οἰδεῖ ϑυρροτσγίειβ 'ῃ ἢϊ5 ννοσκ οὗ 
Θχίογηδὶ γείοσγηλδίοη, σδῇ βοδύο ον Ὀ6 ΔΩΥ οἴμασ [ἤδη ΑΠΙΪΚΔπΠῚ 500 

οἵ 5ῃδρῆδῃ, νῆο ἐπ ἴμ6 τεῖρῃ οὗ ᾿ ἐμοϊαἰκίτα ρτγοϊεοίεὰ 7Θσεπι δῇ, 
 Ώδη ἴῃς ο]6Γ5 οἵ ἴῃς Ἰαηᾷ ψετε σομηραϑϑίηρ δὶς ἀδαίῇ. 

7εγεγϊδ ἢ σρθαῖκβ οὗ Βιτηβε] δὲ {86 [τὴ6 οὗ ἢ15 04]] 45 ἃ σμ]]ᾶ 
(οὮΔρΡ. 1. 6), αηὰ ΔΙΠουρἢ ἴῃς Ἔχργαϑϑίοη στηϊρϊ Ὀ6 [ΚΘ η τ σεὶν ἴο 
ΒΙΡΏΪΥ ἃ 56η86 οὗ ἱποοιηροίθησα ἴοσ [6 νοῦς ἴοὸ ψ ὨΙΟἢ 6 νγὰ5 

Ῥαϊηρ᾽ Βυ ΠΟΙ ΘΩ͂, γεῖ 1 νὰ ὈΓΟΌΔΟΪΥ ποῖ νι μουῖ ἃ 116 γ4] δῖ- 
655, ἃ85 Ψα δηά δἰηη ΔΡΡΑΥΘΏΌΥ πη {1} νίσουγ οὗ τπδηποοά ἔοτ 
186 5ρᾶςξ οὗ ἔοΥἿΥ γεδγϑ ἔγομι ἴῃδὶ ἀδία. 

3. 722. φοἐἠραί σομαϊ ἑοῖς Ο77 μοῖρ ὀομγίηρ παΐοημς 50 χὰ 7 

ας 11 αγεοίεα ' μάκδσα. 

Τῆς ροβίοη οὗ ἄκρα ἐχροβϑά 1 ἴο δἰΐδοϊς ἔγοπι Ερυρῖ οὐ 
1π6 οπδ 5146, ἔτογῃ ἴῃς δαβίθσῃ εἰριίσε οὗ Νίηθνεῖῇ οἡ [16 οἴου. 
τ να ποὶ βϑίσοπρ δου σἢ ἴο σορα ἢ ΕἸ ΠΟΣῚ οὗ (656 νιπουὺῖ 
ἴῃς σουηπίδηδηςα, 1 ποῖ δοίϊνα βυρροτσῖ, οὗ τῆς. οἴπεσ Κιησάοπι, 

δηὰ τπογείοστε ἴῃ6 ῥσγοῦϊεση ψΐοἢ ᾿ἴ μαά ἴο βδοῖνε νδ5, ψ1Ὲ 
νν ΙΟὮ οὗ [8656 1ἴ 5ῃουὰ [γον ἴῃ 115 ’οῖ, [ἡ τῆς ἰἰτὴς οὗ 1ϑδίδῇ, 

1 4 Αῃδῖία,᾽ οῃ ἃ Ὁσχοδὰ σχἱἄρε 158 ἤουσβ Ν.Ν.Ε,. ἴτοπὶ Τεγυβαίεη. Τῆς 
ουἱεἱναίίοι οὗ ἴ[π6 ῥυθϑίβ βυγνίνεϑ ἴῃ {Π|ε4 ἢε]ἀ5 οὗ σταίη ψ]ἢ ἤρβ δηὰ 
οἰἶνοβ. ὙΠοσα ἀσὰ {Π6 τειηδίηβ οὗ νν8}}|5 δῃᾷ 5ίγοηρ ἰουπάδίοηβ, ἀπά 
1.6 υάγτίαθϑ. 5111} ΞΌΡΡΙΥ [επιβαίεσα ἢ ὈυΠ]άϊησ βἴομθ. Οὅσονα, Ασί, 
ἴῃ Θιη 1} 5 2520,. οί. 1 νὰ5 ἀϊδοονοσεὰ ὉγΥ σ Ἀορίμβοῃ ΜῆΟ (6]]5 
ι5 (Δερεαγελεδ, 1. Ὁ. 437, 3τα εὐἀϊεοη) παὶ ἰἰ δθεπὶβ ἴο ἤᾶν Ὀδθὴ ἃ 
ΜΆ114 ἴον δᾶ 4 ρίδοβ οὗ βίσεηρίῃ, θυϊ ἰ5 Δρρασεηί!ν ποῖ ἀγθοι] 
ΤΩ ΠἸΟηΘα ὈΥ͂ ΔΩΥ ὙΤ ΕΣ βίηοςα {[π6 ἀδγβ οὗ Τ᾿ ἐσοῦε. Η15 ῥα ἰουηὰ 
[86 ἰταρτηθηΐβ οὗ ἃ οοϊτηη Οὐ ἔνγο διηοηρ (ἢ Τὰ] Π5. 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ, χὶ! 

νυν οϑα ῬΓΟΡΠ6Ο]65 ἰεστηϊηδίεα ἴῃ ἴῃ6 τεῖσῃ οὐ ΗἩδεζεκίδῃ, (μαῖ 
Ῥτορδεῖ δα δαγηθϑιὶν ἀϊδϑυδάεα 5 σουῃίγυτηθ ἤῸΠ) δ 
Ἐρυρίϊδη αἰϊΐδησθ. ““οε ἴο ἰῇ τεῦθ]] ου5 ΤὨ]άγοη, ϑδ 1 
τῆς Ιογά.. αὶ νναὶκ ἴο γὸ ἄονῃ ἰηΐο Ἐρυρῖ απὰ ἤδνα ποῖ 
Αϑκβϑά δ τν τιουῖῃ ; ἴο βἰγθηρίμεη {πϑιγβεῖνεβ ἴῃ [Π6 βίσθηστῃ 

οὗ ῬΠδσδοῦ, δηὰ ἴο ἰσιϑὲ ἴῃ τἴῃ6 σἤδαον οὗ Εργρί. Ὑβογοίογε 
5841] {86 Ξἰσεησίδ οὗ ῬΏδγδοῦ ὃς γοῦσ 58.4π|6, δηά [ῃ6 ἰγυϑῖ ἴῃ [ἢ 6 

ϑῆδάον οὗ Εργρὶ γουγ σοηΐαδβιο... ΕΥ̓ (ἢ Εργριίίδῃϑ 5}4]} μεὶρ ἴῃ 

νδῖῃ, δῃά ἴο ἢο0 γυγροβο᾽ 15. ΧΧΧ. 1-7). ὙΤΠΘ 58πὶ6 ἴῃ βυϊϑίδῃςς 

ψ85 5δία ΌΥ ϑεῃηδοθο , Κρ ΟΥΑβϑογγῖα, το Η δε τ ἢ [σου ΡὮ Ὦ]5 

τααββεηρεῦ ἘΔΌΘΗ Δ ΚΘ ἢ (15. χχχνὶ. 5, 6. Ηδζοκίδ ἢ 8 τοϊϊδηοα οα 
ἀοα «ῃηά ἢΪϊ5 ῥγδυθγῖι σριπξ ψογθ. ὑγοϑεηςν στεναγάεα ΌὉΥ ἴῃς 
τλϊγασυϊΐουϑ ονοσίῆσον οὗ θη ΔΟ ΒΕΓ 5 Ποϑὲ (15. Χχχν!. 36) δπὰ 
{πῃ ν]ο]οηΐ ἀθαῖῃ, (Ὠἰτίθθη γοαῖς ἰδίοσ, οὗ (εὶς Ἰθδάθσ, νο 85 

ϑιςςδεάσά Ὀγ Ὠϊ5 δοὴ Ἐξασῃδάάοῃη. ΤΤὰῖ5 ἀδϑοίγυςίίοη οὗ Θϑηηδ. 

Βα Ὀ᾽5 ΔΥΤΩΥ ἰη ἴἢ6 141 γεαγῦ οὗ Ηοζεκίδῃ (Β.Ο, 693) βεσυγεά 

Ἰυάδοδα δραϊηϑβὶ τῆ ἔδίδ ψ Ἀῖσ ἢ μά Ὀείδ]] εη ἴῃς Νογίδοση Κιηρσάοχῃ 
αἱ ἴ[ηὩ6 Βαηάβ οὗ δι πηδῆθζεσ. ὙΠεσα ψὰϑ 20 ἱπηροτίδηϊ 6χ- 

Ῥεάϊτίου τδᾶθ δραϊηϑδὲ Ῥαϊθϑίίης ἀστὴρ Ἐδαγηῃδάδοῃ 5 σεῖσῃ 
(Β.α. 6γ9---666) ἀχοερὶ παῖ ψ ῃϊοἢ ΒῈ ΘαΥγ υπάδτιίοοϊς δραϊηβῖ 
]Θπιβδίοσῃ 1π νεηρεδησα ἴοτγ Πὶ5 {Δ {Π6τ5 ονεγίῃσον. ΤὨ15 του τ 
ἴῃ [ῃ6 τοσονδὶ οὗ Μδηδβϑβθῆ, ΗθΖε τ 8ῃ}5 βοὴ δηᾶ ϑισσθβ5ο 0, ἃ5 

ἃ ςαρίίνα ἴο Βδρυ]οῃ; Ὀυϊ Μαπδβϑεὴ ὰ5 5σοοη δ]οννεα ἰο σοὸ- 

ἴυτῃ, δηὰ 5βειβ ἴο ἢανα Ὀ6ϑη Ἰϑῖς πὶ ρεᾶσα ἀυγὶπρ ἴῃς γοϑί οὗ ἢ]5 
τεῖίσῃ, Εϑασῃδάδοη δηάϊηρ ἰτου ]65 Ἀεαγοσῦ Βοπγ6 αὐ 5βυβῆοϊοηῖΐ ἴο 
ΟΟΟΌΡΥ ἰδ δἰτδητίοη. Ηἱβ 5οὴ Αϑϑυσθδηΐραὶ τηδᾶς Ἐχρϑαϊ]οηβ5 
ἰπῖο Εσγρί, ψῃῖςο ἢ 6 αἰϊνϊάδα ἱπῖο ὑνεῖνα 51:18}} ρυϊης!ρ 4} 1165, 

ἴ5 ἀφ! νερ [υάδλεᾶ ἔγομι 8411] ργεβεηῖ ἔξεασ το τῃδΐϊ αυδγίογ. 
Ἧξς 15 δουρὶ ἰο αν Ὀδθη ἐπε σγθαῖ δηά πο0]6 Αϑηδρρεγ᾽ 

(Εξτα ἱν. 10) ῇο Ῥτοιρῃς ονοσ ναγίουβ {π|ῦ65 δηά βει]εἀ [θὰ 

ἴλ ἴὴ6. οεἰτ65 οἵ ϑαιηδγία, διῖ, δ πουσῇ (ἢς Κίηρ οὗ αὐδῇ 15 

τηεπιοηδα ἴῃ {πε τοςεηϊγ- ἀϊδοονεγεὰ Αϑϑυσγίδη ἰῃ βου (005, γεῖ 

1 8ο Νείεϊεσ ἰῇ Ἵχαιηϊηδίίοη οὗ βομσγαάοσβ " Ὠ16 ΚειἸϑο γι δη ὑπ 
ἄας ΑἸΐς Ταεβίδτηθηϊ᾽᾽ 85 αὐοίεὰ ἰῃ (6 Ιπιτοἀποίίοῃ ἴο [86 ΒοΟΚ οὗ 
7εγεπηδἢ ἴῃ τη6 ϑρεαζεγ᾽ς Ορηεγιριίαγγ., 

5. Ἐξαιῃδάδοῃ ννὰβ ἴ86 οὐἱγ Κίῃρ οἵ Νίπενθῃ ψ8ο Ἰἰνεὰ δὲ ΒδΌυ]ομ. 
ΤῊ5 5μεννβ [ῃ6 ΔΟΟΌΣΔΟΥ οὗὁἨἉ« [ῃ6 βαοσεὰ τεοοσά. Ηδ ἀνεὶς ἰμεσα ἔοσ 
ἴδε αβϑὲ εἰθνβὴ γεδιβ οἵ Ηἷ5 116, δῃὰ ἴμεσα αἰςά. 



χὶν ΙΝΤΕΑΟΘΌΟΤΙΟΝ. 
πο ασα Ὡπααντ υρπονυππατοσκαν, 

τὴς ΝΙηονιῖα Κιηρ νου] ἈΡΡΘΑσ ἴο μάνα ἰοἴϊ ᾿ἄδοα υπάϊοιυγθαά. 
Μεδην 16 Ῥϑδγητθσμ5 σευηϊτεα Ερσγρῖὶ υηάογ ἢΪ5 Θον σε ΡΉΥ, 
αηὰ ἀυσίηρ Ὠ15 ἰοηρ τεῖσῃ (Β.Ο, 658---ὅο05) συςσεοαδά [ἢ τα κιηνσ 
δ σου ΤΥ ΘΧΙΓΘΙΉΕἾΥ ἑοστηϊἀδ]α ἴο 115 [ον 5} ποϊσῃθουτ. [ἢ 
ἢἷ5 {πὴ6 Μδηδϑβεὶ ἀϊδα, Απιοη ἢΐβ 50ῃ [ο]οννοα ἴοὺσ ἔννο γὙθδῦϑ, 
Δηα νὰ5 ϑυσοθεαθσα ΡΥ ὮὨΪ58 βοὴ [δ δῆ, νοβα σΣΕΙΡῺ ν)γὰϑ πηδυϊτεα ὉῪ 
δΔῃ ουὐϊιναγα τείοτπηδίοη οὗ τηοσγα]5 δη ἃ σρῆθνδὶ οὗ τε] ρίουϑβ σχἱῖθ5 
Ἰοησ ἴῃ ἀθεγδησθ. [Ιῃ 186 6. γεοαγ οὗ ἢ15 σείσῃ ἴῃ6 ϑουτῃδη5, 
γνἢο δα πλαγοῃθά ἰηἴο Ραϊδϑίίης, ννοσα ομθοϊκεα ΌὉΥ Ῥϑαπιπλοῖοῆι5 

δηὰ ἱπάυοεα ἴο σεΐϊπση. Τἢυβ (86 ϑογιμίδη ἱπουτγοίοη πδὰ 
τηδάς Ὧο0 τὰ] ἀϊεγεησε ἴῃ (6 ΡΟ] ἰς4] ροβιοη, Τυἄδεα ννᾶ5 
51}} ψανουίηρ Ὀεΐνδεη {μ6 οἱά εἐϑιδ } 5 με ρονοσ οὗ Ἐρσγρί, 
Ὑ ΠΟ56 ῥγοϑίσε δα Ὀδθὴ {0}}ὙΥ τεβιοσγεα υηᾶθσὺ Ῥϑδγημηθίοῃα, 

Δ ἴῃ6 τΤΑρΡΙ ΑἸ στονίηρσ Εδϑίογη ρονοῦ, δἵ ρσεβεηΐ Ἰοασοά δῖ 
ΝΙΠανε, Ὀυϊ Ξοοη ἴο Ὀ6 ἰταηϑίοστοα ἴο ΒδΌυ]οῇ. 
ΤὮ6 ΤὩΔΠΏΘΥ 1. ΜΏΪΟὮ ΕΟχίοσηδὶ Ὡδίίοηβ δἤεοιοα πάδϑᾳ ἴῃ 

 Ε{Π165 ϑυδεαυθηΐς ἴο ΤΥ 18} 5. 64}1} (Ο Ὀ6 ἃ ῥσόριιεὶ να 584}} 

ἴγαςςα Ἰδΐοσ. 

4. 7712 βοεοΐαί συμ α 1105 οΥ  πάκσεα αἱ 116 11»6 97 114 ῥγοῤἧέῖς 
εαἰέ, Τῆς τα] σίουβ τγοίοστῃ οὗ Ηδζε κί 5 τς δὰ Ὀδεδη ζ0]- 

Ἰοινεα ὈΥ ἃ ἴθυυ]6 σοδοίίοῃ 1 [Π6 τεῖσῃ οὗ Μδηῃδϑβθῃ. “ΗἩδΡυ 
ΑΙίαγϑ ἰοσ 411] [ἴῃς Ὠοβὶ οὗ ἤδανθὴ ἴῃ ἴῃ ἴνο σουγίβ οὗ [Π6 Πουδ6 

οὗ τῆς Τιοτα" (2 (ζγοῃ. χχχη!. 5), Β6 5εῖ ὉΡ δὴ 160] ἴῃ ἴῃς ΤἜπρ]Ὲ 

ἰ1561{ δηὰ ἀδαϊοδίθα ἢΐβ δοὴῦβ ἴοὸ Μοϊοοβ. ὈΥ τηακίησ {Πϑηὶ 
Ρᾶ85 {γουρ ἴπ6 ἔγα ἴῃ τὰς νδ]]ϊεν οὗ ἴῃ δοὴ οἵ Ἡϊηηοῖη 
(ἰὈἱά. νεῦ. 6). Ηἰ5 βυθβοαυθηΐ τερεηΐδηῃςε, οὗ ψῃϊοἢ ἴ[Π6 ΒΟΟΚΆ5 
οὗ (βτγοηίοϊεϑ [6}} ι.5, 566 Π|5 ἴο βᾶνα οοϊὴξ ἴοο ἰαΐε ἴο ἢδανε 

τα ΠΟ Ρογπιδηθηΐ οἤδοϊ ὑροη ἴδ 6 οτάεγηρ οὗ [η6 Κίηράοπι, δηὰ 

ΠΟ πηργονοσηθηΐ νν85 ΠΟΙ ὑπ ον ϑυοἢ ἃ τηδῃ 845 ἢ]15 50η ΑἸΏΟη 

ϑ5ηδν θα Πἰπιϑεῖῦ ἴο Ὀ6 ἀυτίησ 5 Ὀτγίεῖ χεῖρ. Τἢ]5 νὰ8 [86 
βίαίβ οὗ δῇαδϊγθ: ννῆθηῃ οϑίδῃ σαπὶα ἴὸ ἴ86 τὭσοηθ, Τῃα ᾿απὰ 

νν85 ΠΟ τεοονουηρ ἔγοπι ἰδ εἤεοσίςα οὗ ἴῃς ἐγεαυδης δηὰ ἀ6- 

βϑίγυσίίινα δἴίδοκϑ οὗ (ἢ6 Αϑϑυγίδῃ τη οησοἢ 5, δηὰ 115 σοητπυδὰ 

Ταϑῖ 1π {π6 ΦΑΥΠ ΟΣ γοασβ οὗ Τοϑίδῃ νὰ ἴῃ 11561}{ δνουγδῦϊο 
ἴο ἴπ6 Ρ]Δῃβ5 οὗ (δὶ Κιηρ ἴον 815 σου Γ᾽ 5 ποσὰ] δηά ϑριγιῖυδὶ 
ννοϊασο. ὙΠ ρσοοά δάν:βοτ ἰῇ ΑΒ καπι, ΗἸ ΚΔ δηὰ οἴδμοσς, 
δηᾶ ἢ ἃ πδίίοῃ ῬΥΟΌΔΟΙΥ τόσα ἴδῃ 8] γεασυ οὗ ἱάοἰδίτΥ 



ἹΝΤΕΚΟΒΘΌΟςΤΙΟΝ. χν 

Δηα 115 διϊεπάδηϊςξ εν] 5, Ἄνθη Ὀείοσα 6 δίαττη ψδ5 ϑουπἀεα ὉῪ 
16 ἀϊδοονόσυ. οὗ τὴ6 ἰοϑὲ Βοοκ οὗ (ῃς [ἀνν, ἰὸ ψὰ5 δὴ ορροῦ- 

ΠΥ ποῖ ἴο Ὀ6 πορϊεοϊεά ἴοσ δὴ δἰϊεηρὶ δ 186 σονῖνδὶ οἵ 
ΤΟ] ρΊοη συ ἢ 45 [οϑδῃ υηάδεγίοοκ. Απηά γεῖ ἴῃς τεξοττηδίίοη, ἃ5 
ἴῃ [86 τἰπ|6 οὗ ἩεζΖεκκίδη, βεοῖὴβ ῃοὶ ἴο ᾶνα ᾿ρεῃείγαϊβεα πηυοῇ 

θεῖον τΠ6 βυτίαοσθ. ΤΠ ῥἱοΐαταε ψ Ὠϊοἢ ΤεΘγειη δῇ ἄγαν οὗ {86 
σοηάϊτίοη οὗ ἴῃ6 ῥθορῖς, οὗ [16 ὑγενδίεηςς οὗ ἀἰϑῃοῃδβίυ, οὗ 
ΟΡΘΏ Ἰἰσοηϊίοιι5η655, οὗ τηυγάδσ, δαυ]ζογυ, {4156 βυνθαυηρ, 15 
510} ἴηι ἤδνοσ ἀοοθ5 ἰθοσα Ἀρρϑδσ ἴο ἢανα Ὀδθθὴ στῇοσξ ῃδεα [Π8Δῃ 
ἤδη οὗ οὔβ ψῇο 5ποι]Ἱὰ σοηνὶοΐ τηδη οὗ [Π6ΙΓ ϑἰηϑ, δηᾷ οἱἷγ [μθτὴ 

ἴ0 ἃ 56εῆη56 οὗ ἴπ6 τεαυϊγειηεηῖβ οὗ ἴπ6 Ὀῖνῖπα [ἀνν. 
5. εγεογμΐαλὴε αἰ απα σεὀοεφμοη ζζοίογγ. ΗΘ σαπποῖ 580 

ἩΠΟΘΙΠΟΣ ΤΠ γα ϊδἢ αἴ ΔῺΥ ρετὶοά οὗ ἢ15 116 τεςεϊνοα ἃ ἔογπλδὶ 

, [ταϊηϊηρ ἴῃ [6 5οῇοοὶβ οὗ 16 ῥγορμεῖβ ἰηϑειτυςτεά Ὀγ ϑδηλιεὶ 
δηᾶ οχιϑίίησ δὲ ᾿διηδῇ, Βεῖῃεὶ, Γ οτῖσῃο, Οτραΐὶ, δηα Ἂἰβεινῆογα, 
ΤΟΥ δηϑνεσεά ἴῃ 5οπγ]θα ταϑρθοίβ ἴο οὐγ ΤΠδοϊορίσαὶ (ο]]ερεϑ5, 

δηἀ [πε σὨϊεξ ϑυρ]εοί5 οὗ δυαν ψοατο [86 1ἀνν, πγιϑὶς δηᾶ βδογεὰ 
Ῥοσδίγ. ὙΤΠ6 ϑδογεα πδγγαῖϊνα 11561{πνου]Ἱᾶ συρρσοϑὶ [δῖ Τ Θγοτῃ δῇ, 

50 [ΔΓ ἃ5 ἢ πΊδῇ 685 Μοηΐ, 85 Ὀσεραγεά ἰοῦ ἢῖ5 ΜΟΥ Τα ΠΟΥ Ὁ 
ὉΥ 1ῃὴ6 ᾿ποϊσυςτ!ο δηα δϑϑοοίαϊίοης ννῃϊοῃ μΒ6 ψουἹὰ ανα ἴῃ 

ΑΔΙΒοΟΙΉ, δηᾶ ψὰ5 [ἤθηςσα σΔ]16α ἀϊγεοῖ ἴο [ἢ ἴδϑῖὶκς οὗ ἀδβοϊασίησ 

16 Ψ] οὗ τ1ὴ6 ΑἸ στ ἰο Ηἰς ἀϊδονεάϊοηϊς Ῥθορθ. [Ιῃ ρατ- 

του]ΑΥΓ τῃ6 ἀ]βοονοΙΥ οὗ [ῃ6 Βοοῖκ οὗ ἴπ6 [ἀν Ὁγ ΗΠ ΚΔ, τηδάα 
ἃ ἴδεν γὙεδὺ5 δίτεσ ᾿γευλ δῇῃ᾽ 5. 6811, θὰΣ ΔΡΡΑΥΘΠΕΥ Ὀείοταε μ6 μαά':Ἅ 

εηἰεγοα ἸΡΟῚ 15 11{π5 νου, πλσέ αν πηδᾶθ τι δἐἱγ δ ἢ 15 

παῖϊνα ἴον, 48 ψὰ Κηον {παῖ 1 ἀϊὰ ἴῃ 7ογαβαϊεη. Ν Βαΐδνοσ 
Ῥοχίοη οὗ [ῃ6 ἄνε ΒοΟΙκΘ οὗ Μοβεβ, 85 ψὲ ον ροϑ5655 ῃ 61, 1ἴ ΠΊΔΥ 

αν σοηῃίαϊπεάᾶ, ἴτ τησδῖ, να δῖα δα, αν ἱποϊαἀεα τἢο58 

δταρῃϊς Ρ᾽ οἴσγε5. ΠΟ 5ἰαηά ἴῃ Ὠδαΐῖ, χχνὶ. οὗ τΠ6 ῥα 5}- 
τηθηῖ5 ΨΏΙΟὮ ψΕΥῈ ἴο 1{0]]ον΄ ἡσρίεος οὔ οᾶ δηὰ ἴαρβε ἱἰηΐο 
ἰἀοἸαῖσγ. Ὑμαῖ Βοοὶς πηδάβ ὕροὴ ϑγοπηίδἢ ἃ ρῥτοΐουμα ἱπὶ- 

Ὀγοβϑϑίοη, οὗ ψῃϊοἢ να 566 ἴὴ6 ἔγαϊξ 1 [Π6 γτείεγεησθϑ ἴο δηά 

φιοίαιοη5 ἔγοπι ἰἃ ψῃϊο Αρουπᾶ ἴῃ ἢΠὶβ ῥργορμβοῖεϑῖ, ὍΤΠῈ 

1 (οιηρατα ἰὶ. 6 ψῖ Τδαΐ. χχχὶ!. το; ν᾿ 15 ΜῈ Πεαΐ, χχν]. 40, 
εἴς. ; “11. 22 ὙΠῸ Του. χχν]. 26: χὶ. 2 ἢ Του. χΧχν]. 26; χίὶ. 4 
ΜῊ Τϑεαΐϊ. 1ν. 20; χὶ. 5 ἢ Του. νἱϊ. 12,13; ΧΝ. 4, ΧΧΙΥ. 9, ΧΧΙΧ. 
18, χχχὶν. 17 ψἱ1 1 ευϊ, Χχν]}. 25; ΧΧΙΪ. 8, 9 νΠ ἢ 1)εαΐ. χχῖχ. 24--26; 
ΧΧΙΣ, α7 ἢ ΤΠ εαϊ. χχῖχ. 18, οἷο. ; Χχχὶν. 13, 14 ΜΙ Πεαῖ. ΧΥ. 12. 

͵ 



ΧΥ] ΙἹΙΝΤΕΑΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

βοϊθσηη σονθηδηΐ δηϊεγοα τηἴοὸ Ὀγ ἴῃ6 ἡδίϊοῃ (2 Κίηρδ ΧΧΙ ], 3) 

ταῦϑῖ αν ἢχϑά :ἴ56 1] ἀθορΙῪ 1ἢ Ὠὶ5 τη δηὰ ἤδασί, “Το 

κίησ ψεηΐ ὉΡ ἴηἴο ἴπΠ6 μουβε οὗ ἴῃε 1,ογά... δηὰ 811 [6 Ῥθορί!ὶε, 
ῬοΙἢ 5118}} δῃηὰ στεδῖ ; δηά 6 σχϑδά ἴῃ {Π6}Γ ΘΑΥ5 4}1} ἴΠ 6 νοσχάξβ οὗ 

τῆς ῬοοΙς οὗ ἴπ6 σονεηδηΐ ἴμδὶ νδ5 ἰουηα 1 (86 ουδα οὗ ἴπ6 

Ι,οτὰ, Απα {86 Κίηρ βἰοοά ΌὈγ ἃ ρΡ111ὰ΄ δῃὰ πιδᾶάς ἃ σονθηδηϊ θὲε- 
ἴογε {πΠ6 1 οὐά, ἴο ννα]ϊς δἴϊτοσ [6 1 ογά, δῃά ἴο βαρ 15 σοπηπηδηά- 
Τ Θηἴ5... ΜΠ 411 ΠΕΣ δαγὶ δηᾶ νὰ 411 [ΠΕΣ δου]... δηά 8]]} 

τῆ6 ῬδορΙα οἰοοά ἴο τῆς σονεηδηϊ. ὍὙῇθϑθεα ϑοϊθιηη ννοσάβ δηὰ 
186 πο 1655 δἰρηϊβοδηΐ δοΐβ ἴπαΐ ἐο] ον θά, οοπιγαβίθ ἃ 45 ἴΠῸ Ὺ 
ψοΥΘ ἢ τὰ σαῖς οὗ ψνιοκεάμποθ ψῃϊοἢ αχιϑίθα δγοιηᾶ τπμ6 

ῬτοΡἢ δῖ, νγοῦσῃς ὕροη ἢϊ5᾽ πη (παι εἴξοῖ, ψ ΏΙΟἢ ἀοὰ επ- 
ΡΙογοὰ 45 86 τηθδῃβ οὗ Ἷδ᾽] προ ἔοσ ἢ15 ἀεοϊαζγαίΐουβ οὗ 1ἴτὴ- 

Ρεπάϊησ Ψοθ, δηά ἴπ5 τηλκίησ Πἰπὶ 16 ἰγρίσαὶ Ῥσγορῇει οὗ 

βούτονν, δηὰ 4 ἀεγίναϊινα ἔγοπιὶ 15 δῆλα (7}εσγεση δα) ἃ. ΒΥ ΠΟΥ σα 

ίογ Ἰατηθηϊδίίοῃ. 

6. 1ὶ ψγὰ5 ὑπάδσ βδυςῆ οἰτοιτηβίδησοβ ἃ5 ἴπ656 [μ81 ἴῃς δοῖιαὶ 

εαἰί οσουττεά, δηα 1 ἃ ἰοστῃ ον] ἀΘ ΠΕῪ Δ] οσεῖ σ πη]οοκεά ἔοσ, 1 

αο65 ποῖ σΌΠ.6 ἴο Ὠΐτὴ ἴῃ [ὴ6 5Π8Ρ6 οὗ ἃ νἰϑβίοη οὗ [ῃ6. Ὠϊνίης Μδ- 
765 5 ἴο [ϑαϊδῇ (ἢ δΡ. ν].), οὐ οὗ [16 τηγϑίοσίουβ ᾿ἰνίηρ σγθαῖαγοβ 
Δηα ψῃ 6615 ψ 6615 ΘΌΟὮ 45 ν85 ρίνεη ἴο ἘΖε κίε] (οΒδΔΡ. 1.), 

Ὀυϊ νους ϑἰαυ σ᾽ ΥΩ ὉΟΪ] ΟΥ ΆΘοδίδιϊς ἴσᾶηοα [Π6 σοτημηδηὰ 
15 τεοεῖινθα, δ βγη Κ5 οΠπιὶ 6 ῥγοβρθοῖ, ποῖ ἔγοτλ ἔξασ οὗ 
[ῃ6 ᾿ἱηποσεηΐς ὈϊΪοοά ΨΏΙΟΒ τῃ6 Τεν5, ο]ονῖηρσ ἴῃΠ6 ΘΧΑΙΏΡΙΘ 

οὗ {μεὶγ Ἰαΐα Κίπρ Μδιλάββεῃ (2 Κίηρβ χχὶ. 16), “ϑβεᾶ νοῦν 
ταυς ἢ, Ὀὺϊ το ποηεϑὶ ἀϊδίσιβε οὗ ἢ15 οὐνῃ Ῥοινεσ ἴὸ ἰαϊκα ἴῃ 8 

Ιοδά δηὰ ἄδαὶ Ὀο]αϊν δηὰ ϑυισοθϑϑί γ ἢ [ῃ6 6ν]]5 οὗ ἴῃ6 ἄδγ, 
σαϊηϊηρ ἃ Πεατίηρ δπᾶ ργοάυοίησ δῃ ᾿Ρτ ϑϑίοη ΟΥ̓ ἴΠ6 ῬΟΥΟΓ 

οὗ ἢϊ5 ἰαῆσαασε )οἰηξᾷ ἴο (ἢ6 5ο]δηη ᾿πηροτὶ οὗ Π15 τηθϑϑαρα. Τῇ 
Ιοτὰ τϑαϑϑυγοβ Πῖηγ, τοῦς 5 ἢ15 τηουτῃ, δηὰ βϑηάς Ὠἰπὶ ἑοσίῃ 

85 Ηἰβ ῥῬύοόορμεῖ το 18 παϊίοηβ. ὙΠ νἱβίοηβ, ΒΥ ψῃὶο Ἠδς 
βῖσθηρίῃθη5 ἢ παπᾶς δηὰ ϑυρσροβίβ ἴῃς Ὀυτάδη οὗ δϊ5 ὑγο- 

ῬὮΏΘΟΥ, ΜῈ 5}4]} γϑδῖ ἴῃ {πεῖν Ῥ]δοα ἴῃ σἤδρ. ἱ. 

7. ]ετεπιίδῃ πον δά άγεθθεβ ΕΙΤΏβοΙ τὸ [η6 ΩΡΌΣΥ δηά 
οὔ πα ΨΏΙΟΝ Π6 5665 ἀουηά ἢ, ὙΠα Ψοσβἢρ οὗ Βδδὶ δπὰ Α5- 
ἴαγίε, δηα [6 ὉΠΏΟΙΪΥ Ρ]θαβιγεβ ἴο ὨΙΟὮ παῖ οΥβἢΡ ταϊηἰδίογεά, 
ΜΕΓΕ [Π6 50] εςῖϑ δἴ ομσα οὗ ὈἰτΕΓ τιουτηίηρ δηὰ οὗ βἴοσῃ σε ῦυϊα. 



ἹΝΤΆΟΘΌΣΤΙΟΝ, ΧΥ!ΐ 

ΤῊΘ Ἔχϑῖηρῖα οὗ (ἢ6 (σεη!1165 δζουηά ϑἰπγυ]αϊαα [16 Γενν5 ἴο Ὀγεαὶκ 
(ὨτουΡ ἢ 411] γοϑίσαϊηϊ, δηα [Π6 5δοσιῆςα οὗ {Πεῖγ σμ!] ἄγε ἴο Μοϊοσὴ 
ψὰ5 Ὀυΐ {Π6 διἰἰοτηρὶ οὗ δῇ δἱαγπιθα σοηϑοΐθησα ἴο δίοηξ ἔογ οἵα υ 

οτπιθ5, ΤΠδ τοβίογαίίοη οὗ ἴῃ6 Τεῦιρ]ε δηᾶ σε] γδαίίοη οὗ ἴῃ 6 
Ῥαββϑονοῦ γα ϊδἢ [6115 [πο π ἀστὸς οὗ 20 ἃνδ}]} 50 ἰοὴσ 85 {πεὶγ 

᾿Ποατὶβ ᾶἃγὸ 85 οι] 85 [ΠΟῪ ψοῦα Ὀεΐίογθ Νοῖδιηρ 5ποτὶ οὗ ἃ σοπ᾿- 

Ὀ]εῖα διγεηάπηθηΐϊ οδῃ ἀνοῦῖ ἴῃ6 σδἰδτλ 165 οὗ ψ Ὠ] ἢ μὸν τοδὰ 

ἱπ [6 ΠΕΝῚΥ ἀϊδοονεγεα ΒοΟΚ (ν!!}. 4--7)». ϑυοῖ 85 Γ εσοση δῇ 5 

τεδοῃίησ ἀυγίηρ (Π6 Εἰσῃίδεοη γοαῦθ ΕΘΝ ἰΔῪ Ὀοίνεεη ἢϊ5 ο8}} 

δηα {6 ἀφδδῖῃ οὗ 7οϑῖδῆ. Ὑδμεέῖα 15 ὈυῈ [π||6 οὗ ἱποϊάδηϊ ἴο 
Τοοογά ἀυγίηρ [ἢ15 ρεγοά, Ηδ ρῥτεϑεηϊεα Ὠϊ 561} ἔγου (ἰπλ6 ἴο 
{{π|6 ““ σἱβίησ ΘΑΙ͂Υ δηα ϑρθαϊκίηρ" (χχν. 3), ἀῃὰ νδ58 Ἄἐχροβϑᾶ ἴο 

ΦΥΘΡΙΟΔΟὮ δηᾶ ἀετίϑίοη ἀ41}γ}" (χχ. 8. Τῇδ τηθῃ οὗ Αηδίμοιἢ 
1156} δουρῶις 5 1|6 (χὶ. 21), δηὰ ἢϊ5. Ὀτγοϊῆσγοη “ ἄδα]τ ἰσεᾶςῃθ-" 
του 51] γ᾽" ψ ἢ Ὠΐτὰ (Χ1]. 6. Ηδ 15 δοῃλδίπη65 ᾿ς] η6ἀ ἴο δὲ 5:1|δηΐϊ 

δηά Ιεᾶνα [6 ψου]α ἴο ἴδϊα 115 σοῦγ56, 5θεοιησ {παῖ ἢ6 ννᾶβ5 Ὀιυΐ “8 

τιδῃ οὗ 5ἰγβ δηά ἃ τηδῃ οὐ σοηϊεηϊίοη ἴο {πΠ6 Ψ ΏΟ]6 βασῖἢ" (χν. 10). 
Τονναγάβ ἴῃς ἐπα οὗ Τοϑίδῃβ σεῖσῃ [86 αυσϑιίοη ἀύοϑα με ΠῈΣ 

ἢς δμου]ὰ 5146 ψ ἢ τ[ῃ6 πὸνν (Βαϊ δοθῆ ρόνεῦ οΥἨ ΜΙ Ὦ ΕΡΥρί. 

Τογοιηϊδῆ ἀεδοϊαγοαὰ ἔοσ [ῃ6 ἔοστηθσ, δηᾶ Τοϑίδῃ ροϊηρ ἑοστἢ ἴῃ 

οὈδάϊεησε ΡΓΟΌΔΌΟΪΥ ἴο [15 ἀδοϊβίοῃ οὗ 1π6 ὑσορῇῃεδῖ ἴο ἀγγεϑί 186 

Ρίορστοϑϑ οὗ ῬῃδγΔΟ, -ΠΘΟΒΟὮ; 8ο0η οὗ Ῥϑδιῃπιϊς 5, ὯΟ ννἃ8 

ΤΙ ΔΥΟΠΙηρ δραϊηϑὲ (ῃαϊάδοαδ, ννὰ5 βἰδίη ἴῃ Ὀδίι]6 δ Μερὶάάο. 

8. ΪεμποδῆδΖ (([Π6 584] τ οὗ σἤδΔρ. χχὶΐ. 11), ] ο514} 5 δοὴ δηὰ 
50 ΓΘ 550 0, σοϊρηεα Ὀὰϊ ἴῆγαα τηοηῖῃ5. ΕΗ νδ5 (ΠπΠ6 βϑοοηά 5οῇ 

οὗ Τ᾿ οϑἰ δῇ, δῃιὰ ὈΡγοΌδὈΪΥ οῃ δοςοιυηὶ οὗ 5 ρΡεγβοἣ δ] 40.4}1Π 0 δ] 05 
58 ΓΑϊδθὰ ἴο ἴπΠ6 ἰὔσγοης 1ἴὴ ρῥγείεσεηοας. ἴοὸ ἴδε εἸάεϑὶ βοὴ 

7εμοίϊαϊκῖαα. [Ιἢ δοοοσχάδηοα ἢ [86 οσυδίοπιλ οὗὨ 4}} Κίηρϑβ 
Ώο56 {π|6 νὰ ἀϊβρυίοα, ἢ6 νὰ5 δηοϊηϊθα νι [Π6 ΠΟΙΪΥ Ο1], 45 

[ΠουΡ ἢς ψεῖα ἴΠ6 ἔουπάεσ οὗ ἃ πὸνν ἀγπμαβίυ, δηὰ δάαορίηρ 

δῖ ρρεδαῖβ ἴο ἤανθ Ὀδδὴ Δηοῖ οΥΓ ουδῖομῃ οὗ αὶ ρῬεγοᾶ (ἃ 

συϑῖοπη νν] ἢ 45 Ὀδδη δάορίεα 4150 ὉΥ ἴῃ 6 ῬΟρβϑ5) ἢ6 δϑοϑυπγδά 
Δ ὯΘῪ ὩΔΙγ6 ([ἘΠοδΒαζεεῖμε Τοσγὰ ροβϑ65565), ΏΪΙΓἢ 5 ῥτο- 

ὈΔΌΪΥ ᾿Ἰηἰοηἀδὰ το 8θῖνα 85 ἃ Ἵῇδιηι, ΟΥἹ ὨΔΡΡΥ οπιεηἾ. [1 50, 
ἴξ ρτίονοῦϑιν ἐδι|]εὰ οὗ 115 οὈ͵οεοῖ. ἴἶἴῃ ϑδρίϊὸ οὗ [86 Ἴοῆβεο- 
4υθηοο5 οὗ [15 δῖ μευ 5 ορροϑβιιίοῃ ἴο Εσγρι 6 τησϊηιδί θά 

1 Θίδη]ογ 5 ϑειυΐὰ Ολωγεῖ, τι. 447. 



ΤΠ ΙΝΤΒΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

[ῃ6 54Π|6 Ρρο]ου, 85 ἰ5 βϑῆδνῃ ὈΥ δὶ5 Ὀεΐηρ᾽ ῬγΓΟΒΟΠΓΥ οαττιοά 

οΥ̓ ὉγΥ Ῥἢδσγαοῃ- "θοῇ ἴἰὸ ΕΙΡΙΔἢ, ψ Ώ16 τῆς Ἰαηὰ ψὰβ μαϊ 
τπηάογ ἰτθαῖϊς (2 Κιηρδ ΧΧὶ. 332). ΑἸΓΙΠουΡῺ Βα αἀϊᾷ ται ψ Ὡς ἢ 

4ν85 6.1} ἴὴ τῆς 5ἱρδῖ οὗ {π6 1, οτά (νογ, 32), } ογεπλ δῇ 5ρεδκδ οὗ 

[.11πλ, 85 οὗ Ηἰβ ἔδίμοσ, ἢ Κιηάηθθ5 δηα ϑοσσον. “ἊΝ εξῈρ όσα 

ἴογσ Ηἰτα [δὲ σορῖ νυ, ἴοσ ἢ6 58}4}} γεϊυ Γ ὯῸ πιοῦδ, ΠΟΙ 566 [115 

πδίϊνα σου ΓΥ (ΟΏΔρ. χΧΙΙ. 10). 

9. 7εοϊακίτη, δποίῃου δηᾶ εἱάθσ (2 ζῇτγοῃ. χχχνὶ. 2, δ) 
ὈτοΙΠοσ, ννὰ5 ρἰδοεα οὐ ἴῃς ἴγοηθ ΌΥ τς Κίησ οὗ Ερσγρί δηὰ 

τοϊσηρα εἰανθη γεδῖβ (δοσοτάϊησ ἰοὸ {π6 σϑοοινθα ΟὨΓΟΠΟΙ]ΟΟΎ 

Β.Ο. 6ο9---597), ἀυγηρσ ἡ ]οἢ Ρετοα 7 Θγθλ δ ΟΟΟΙΡΙ65 ἃ τοδί 
᾿τηροτίδηϊ ροβι[οη. . Τῆς ἔδνουγσ οὗ ἴῃ6 σουγὶ ννᾶβ ἢο Ἰοησοι, 85 

ἴῃ ἴπ6 ἄἀαγς οὗ }οβϑίδῃ, δῃηὰ Ῥγορδῦϊυ ἴῃ ἴῃοβα οὗ [ἜοδῇδζΖ, οἢ 

116 5146 οὗ τῆ6 σοάϊγ. Τ7εμοϊαἰκίτῃ “ ἀἰά ον} ἴῃ [6 σἱσῃξ οὗ τῆς 
[,οτὰ " (2 Κίηρϑβ χχὶ, 37). Ἠς [Ιαϊὰ Ἔχογριζδηξϊ {γραῖα ἀροῦ 186 

ΡῬθορΐθ οὗ ἴῃς Ἰδηά, αἰγεδάν ἱπρονευϑηςα ΌὈΥ ννᾶῦ, δηὰ ἀδϑοιγεα 
ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ἰὸ ϑγραϑθϑ ὄνεῆ [Π6 Ῥδὶ ΠΥ ἄδγϑ οὗ μἰβ ργθάδβοβϑβου 

ΘοΪοηου ἴῃ (6 τηαρσηῃϊσεηςς οὗ ἴῃ6 Ῥδίδοθϑ ψ ῃ] ἢ βῃου]α τηδτῖς 

ΠΝ ταῖρῃ δηα στη ηἸδῖου ἴο ἢϊς οσομηΐξοτί. ΕὈτοΘα Ἰαθουγ, [ῃ6 οχδο- 

το οὗ νος ἢ δα ῥγοάἀμποξα το ἢ ἀϊδοοηίδηϊ ἐνθη 1η ϑοϊοπλοηβ 

τἶτλς (1 Κίηρϑ χί!. 4), ἐχοϊϊθα 5111 σῆοσα πα! σηδίίοη ἴῃ [86 ργεβδθηῖ 
οοηάϊείοη οὗἩ [86 ρβθορὶθ. Ὑμεὶγ πὸνν Κιηρβ ἀδϑίγε ἔου ἢἷ5 ονῃ 
σἹογιβοαίίοι δηᾶ περ]θοὶ οὗ [Π6 ὑνοσϑῃ!ρ οὐ (οὰ 15 ἴδμ6 5υὐ]εςὶ οὗ 
ἃ 5ιγκίησ ροτχίίοη οὗ ΓΘγθ Δ 5 νυ τηρσϑ, νΖ. σΠΔΡ. χχνὶ., δηά 
4150 οἤδρ. χΧχιὶ,, “ὟΝ οςα ἴο ἰτὰ τἢδξ ὈυΠ]Π δῖ ἢϊ5 ἤου56 ὈΥ υἡ- 

τὶ ρὨζοοῦ 9655, Δηα ἢ]5 ΘΔ 6 γ8 ΌΥ σοηρ; (Πδΐ 561} ἢ15 πεῖ σ ἢ- 

Ὀουῦ5 βοσνίοα ψιβοιῖ νναρο5, πα σίνεῖῃ πὶ ἢοΐ ἴοσ ἢὶ5 ψουΐ: 
ἰ(αῖ δα, 1 νν1}} Ὀυ1ἃ τα ἃ ψνάθ ἤοι5ε δηὰ ἰᾶῦσα σματη 6 Υ58, 

δηά ουξίοῖ πιὰ οὐδ νιηάονϑ ; δηᾷ 1 15 ςε!]δα ἢ σεάδτ δπὰ 

Ραϊηϊθα ψ 1 νυ, 0 ἢ (ΧΧΙΙ. 13, 14). ΤῊΣ ἀἰϊδγεσατγά οὗ τοὶ] ρίοη 

οἡ ἴδ ρατί οἵ [86 Κίηρ᾽ ψα5 ἴῃπι5 [Π6 τηθδῃ5 οὗ εἤδβοι(ηρ ἃ βρεϑάγν 
βεραγαίίοῃ Ῥεΐϊμψεθῃ [6 ἰσὰς βογνδηΐβ οὗ σοά δηά [Π6 δἸΏΡ(Υ Ρῥτο- 
ἔδβϑδοτβ. Τὸ ἰδίζεσ 411} Ὀδοῖς πο ᾿ἀο  δίσυ δπὰ νος κεάῃσθϑς ; [Π 6 
ΓΟΥΠΊΕΣ ἀγα τεδπηδά ΌΥ [ἴῃς δάνουϑιίυ, δπὰ {Π6}γ ζδ  Ὠ 1] Πη 655 ϑῃϊηθς 
τῆ6 πλοῖα ὈΓΣΙΡΏΓΪΥ. 

1ο. δαὶ δπηὰ ποῖ ρτεϊοηαθα βεγνίοα ἰ5 ἴηΠ6 ἰθϑϑο ννῆῃϊοῃ 
Τετουδῇ ἴῃ [16 δἵσονε οἰαρίοσθ εηΐοσοθϑ, απᾶ ἴῃ 50 ἀοίηρ ἢς 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. ΧΙΧ 

Ἐχδϑρείαΐῖεϑ ὑχγίεϑδίβ δηά ἴδ]σα ργορῃεῖβ δἰῖκα ὉῪ [Π6 νεσῦγ {τὰ ἢ 
οὗ ἴη6 σἤαγρεβ ψμῖο 6 Ὀτησθ ὙΠΘΥ δοσι56 πὶ Ὀεΐοτα τ 6 
ῬΠΠΟ65 δηᾶ Ῥεορίθς οἵ ἀϊβ]ογαὶῖν δηὰ ἀεπιαηὰ Ὧϊ5 ἄεαδιῃ ; 
ΨΏ16 ἢ6 τ ρ] 165 {πὲ 1Π6 τηθϑϑασα ἀοαθβ5 ποῖ σοῃϑβὶϑὲ οὗ 15 οὐῃ 
ψοτάς, “714 Ζογι( 5 δ)12} 72:6 ἴο ῬΥΟΡΏΘΞΥ ἀσαϊηβξὲ [15 Βοιιβθ, δῃάᾶ 
αραϊηϑὶ [ἢ15 οἷν, 811 [6 ννοτάβ [παἴ γε πᾶνε ᾿εαγά ᾽" (χχνὶ. 11, 12). 

᾿ὙἼΒ6 Ἰυάρεβ, ργοῦδΌν δρροϊῃϊθά 1 [ῃ6 ἄαγϑ οὗ Τοβίδῃ, δὲ δΔηΥ͂ 

ταῖθ Ῥεῖβοῃϑ Μ1Π|ὴσ ἴο ἀα  ν σ ἃ στρῃΐθοιιβ ἀδοϊβίοη, ρανα {πὸ 116 

ἀϊγεςξ ἴο [ῃ6 δοσιιϑαίίοη, βαυηρ, “1815 τάδ 15 μοζ ψουίῃν ἴο ἀϊ6.᾽ 
Ιῃ 50 ἀοϊηρ' {ΠΕῈῪ 1Ο] οννεὰ ἴῃς ρσχεοεάθης δάάιςεα το {ποτὶ οὗ 

Ἡεζεκιδῃ 5 σοηάσοϊΐ τοναγά 186 Ῥγορῃοὶ Μίοδῃ ἰῇ ἃ ϑιγη ]ὰῦ 
0456, ΓΑῖΠ6Γ 1Π4η σοηίΐοστῃ ἴο [6 δυριίγαγν δηά οσιθ] ργοσεάμτα 
οὗ [ὴ6 ργεϑϑηῖ Κιὴρ 1ἢ [86 τηυγᾶοσ οὐ {074} (Ὠ6 ῥσορμεῖ (χχν!. 
17---24). ; 

11. υπηρ [86 ἴννο γοαῦθ ΨΏΙΟΙ ΓΟ] ον ε(, [Ἔγοσηϊδῃ σοπιϊηποά 

ἴο ἄδοΐασγε {πε βρη οὗ ἴῃς {{π|65, δῃὰ ἴο πηδϊηϊαϊη ἴῃ Ορροϑβι[Οη' 
ἴο ἴῆοβα ψῆο 511} φἀνοςαϊοά Δ]]Π}8πο6 νΠὮ Ἐρυρὶ ἀσαϊηϑὶ ΒδΌυ]οη, 

[μαι [Π6 Ἰαἰΐογ Κιησάοτῃ ψννουϊὰ δϑϑυσγεαϊν ραν]. Ηδ δβεγηεά, 

ἃ5 ἀΙὰ ἘΖεκίοὶ Ἰαῖογ (Ε Ζεῖὶς. χχῖχ, 18---20), ἰμδὶ “411 1656 ἰδηᾶϑ 
416 φσίνϑη ἰηῖο ἴῃς. Ὠαηᾶ οὗ Νεριυοβαάηρζζαγ," (ῃ6 “'βεγνδηῖ} οὗ 

αοά. Ηϑς "Πυβιχαίεα ἢϊ5 νογάβ ΌὈΥ [Π6 βυγῖρο δ οὗ {π6 τηου]άϊησ 
δῃᾷ σειηου]αϊηρ οὗ [ῃ6 ροίίεγ᾽β οἶδυ, δῃᾶ ὈΥ ἴῃς βοϊεπλῃ Ὀγθδλκιηρ 

οὗ δὴ δδγίμεη ν6556] ἰὴ 1116 νον οἱ ΗΠ ΠΠοπλ ἴῃ Ργδϑθηςα οὗ [ῃ6 
οἰϊοῦ οὗ {πὸ ῥγιεβίβ ἀηα ρθορὶθ (οβδρϑ5. χνἹὶ. χῖχ). ὙΤΠϊ5 δχοϊεά 

186 ψγδαῖίῃ οἵ Ρδϑῇῆυτ, βοὴ οὗ [π᾿ Π16Υ (το ῬῈ ἀϊβείησιυ 586 ᾿τΌτὰ 186 
50η οὗ Μεϊοβίδῃ οὗ σῇδρ. χχὶλ Ο Ἀρρεδαῖβ ἴο ὕανε θεδη {πὸ 
Τετοδῃ Ὀοίῃ ρῥχεδὲ δηᾶ ρυόριθῖ, Ὀθᾳϊ ψῆο Ῥτορμδϑιεα 1165 

ἴπ ἴῃ6 παῖς οὗ ἴῃς 1ιοτὰ (οδδρ. χχ. 6). Αἱ 815 μβαηάβ Τεγοτηϊδἢ 
πηάογθηΐ Ἰσμοσηϊηΐοι5 ἰγοαϊπιεηϊ (Ομ ρΡ. Χχ. 2), Ἰποϊ μα! ἃΡ- 

ῬαγθηΤΥ ᾿τ ΡΥ θοηπηθηΐ [ΟΥ̓ ἃ {{Π|6. 
12. Αβουΐ [ῃ15 ρΡοσυϊοά οσουγγεα {πὸ χϑι δηᾶ ρατγίαὶ []δΙτηθηῖ 

οὗ ἢΐ5 Ῥσορμδοῖεβ σοποογηίηρσ ἰὰ6 βυργοσηδου ἴὸ ΡῈ δϑϑεσίεα ΌΥ 
ΒΔΌγΙοη. [ἢ δα 41 γεαγ οὗ Τ᾿ ἐοϊακί πιβ τείσῃ Νευσμδάμβζζαγ 

ϑηοία {86 Δυμῦ οὗ ῬΔγΔΟἢ-ΠΘΟΠΟἢ 1 (ΔΥΌ Πο 5 ἢ, δὴ δηοίϊθηῖ 

[οτῖτεϑϑ ΨΈΪΟὮ σοτητηδηαβα [πε ραββϑᾶρα οὗ [Π6 τίνεγ ΕΌΡὨγαῖαβ. 

(5ε6 ποΐῖε οῇ σἤδρ. χὶνί. 2), Ηδ τἤδη δάἀνδηςοεα ἱπῖο Ῥα]εβίϊης, 

1 Θιδηϊεγβ ζ ευΐεἦ Ολεγεῖ, τι. 451. 



ΧΧ ΙΝΤΕΟΘΌΝΤΙΟΝ. 

ἀτίνϊ σ᾽ ΠΊΔΏΥ οἵ 115 ᾿η μδὈϊϊαπὶ5 ἴο 5θεὶς τεΐαρα ψ τη [6 νν 4115 οὗ 
7εγαϑαίθη. Αἰηοηρ οἴμοτθ ψῆο τ 5 σάπΊ6 νι τεδοῖ οὗἉ [6τε- 
ΤῊ Δ} 5 ψογάβ ψοσα (ῃ6 ἘΘΟΠΔΡΙϊ65, δηά [ἢ15 85 δοσογάϊηρ)υ [ἢ 6 

οσοδδβίοη οἵ [δε τηΐϊογνίον Ὡς ἢ τῃ6 ργορδοῖ μδᾶ ψ τε πι, δηὰ 
ἴτοῦὶ ψὨΙΟἢ ἢδ Ροϊηϊξα ἃ ΤΙ ΟΓΑ] ΤΟΥ ἢδὶ5 σουπίγγτηδηῃ (ΟὮΔΡ. χχχν.). 
ΝΕΌΟῸΟΠδΔάηδΖζαῦ δάνδηςεᾶ ἴο 1εγαβαίεπι, ΔηἋ οατΙδα ανγαν Δ η16] 

Δηα οἴοΥ5 85 ΨῈ}} δ νε85615 ΌΠ ἴῃς Τεΐηρϊε ἴο ΒΔΌγ]οη (2 ΓὨτγοη. 
χχχυϊ. 6, 7; δῃ. ἱ. 1. ΝΕΡυσΒδάμεζζαιβ ἔα Πεγ ΝΑΡΟΡΟΪ 5587, 
)οϊποά νι σγαχαῦοβ 6 Μεάςδ, 45 Ἰεδάογ οὗ (6 ἰῃβδυτγγθοῦοη δ 

Βδρυ]οη, δά 51 5πισςεαακά ἴῃ ονεγ γον ίηρ (ἢ6 δησίοηϊ ΕἸΏΡΙΓΟ 

οὗ Νίπονθῃ, οὗ νι οἢ Αϑϑυσθδηΐραὶ, ππεπιὶοηθα αῦονα (δ 3), ννὰ5 
τῆς αϑῖ τηοπαγοῆ. ΝΕΡΟσΒΔάη6ΖΖΑΥ ννὰ5 ἴῃ σομηηδηὰ οὗ [Π6 
ΔΙΠΥ, δηα ψουἹὰ ἀουθι1655 μανε ἴδίκεη τόσα αῇξοίιδ] χηθαβϑυγεβ 

ἴογ [86 βυθ] υραίίοη οὗ [πάδοϑΔ, Ὀπῖ (οΥ [δε τεροζί οὗ πὶ ἰδ 65 
11η655,  οἢ σδυδοαά ἴσῃ ἴο σζεΐυσγῃ ΒΔΘΕΪΥ ἴῃ ΟΥΟΥ ἴο δεσυγα 

ἢΪ5 βυςοσαδϑϑίοη ἴο [86 [ἤσοηδ. 

1323. Τῆς [ἐνν5 [δδἀ ἴο ὑγοβῖ Ὀγ 1ῃ6 ναζγῃϊηρσ ψΏΪΟ αοά [Ππ5 
στδηϊεα [θὰ [Ι͂ἢ [ῃ6 οσουῖδα οὗ [86 γοδγ ζο] ον ίησ ἴῃς ψνἢ- 

ἄγαν δ] οἵ Νερυσῃδάηδζζαῦ, ᾿ ογαηλδῇῃ, ῃ᾿ π1561} ἰάθη ἴΏ σοσὴδ σα- 
{τοδῖ ἔσοην (ἢ 6 γαῖ οὔτμς Κίησ ΜὨΪΙΟ, Πα Κηδνν νου] Ὀ6 Ἔχοϊεα ὈῪ 

δὶ Π6 ννὰβ δρουΐ ἴο ἅο, 5εηΐ Βαγιςἢ Πὶ5 το] οννοσ ἢ ἃ ΤῸ]] ἴο Ὀ6 

τοδά 1η-τῆς ΤοΙρΡ]6 οἱ ἃ 50] θη ἔδαϑί ἀδγ ἴῃ [Π6 δαγϑ οὗ ἃ]] [6 

ῬξορΪθ. Τῆς συ ρϑίδησα οὗ εἴ ννὰ5 γερογίδα ἴο [86 Κίηρ ; [86 ΓΟ]] ννὰ5 
Γειομεά ὉΥ δὶ5 ογάδσ, τοδὰ Ὀδϑίογα δῖ, δῃηά ἴῃ ϑρίϊα οὗ {πε ἰηϊοῦ- 

οαδϑϑίοῃ οὗ σεγίδίη οὗ [16 ὑυῆθσαθβ ΒΟ Μαῖα ργεβθηῖ, ὰ5 Ὀυτποά 
Ῥίδοα ὉΥ Ρίεςθ ἴπ ἴῃς ἄτα (δῖ ψὰ5 προὴ ἴῃ μεασῖῃ. ΝΥ Βοσγθυρου 
[Πογθ νὰ5 τι ὉΥ Βδιιοῖ δ ἴῃς ρυόρῃοῦ 5 ἀϊοϊατίοη δηᾶ 

οοτμεηπηϊοαϊοα ἴο ἴῃς Κίηρ δηοίμου σΟῸ]] σοηϊαϊπίηρ ἰῃ δἀάϊοη ἴο 
186 σοπίοηϊβ οὗ ἴδε ἔΌΠΏΟΣ ἃ στορυκε ἴο Ὠϊτὴ ἴοσ ἢ 15 ἱπιρίοι 

δοῖ δῃὰ {το σ δηπουποεδιηδηΐβ οὗ (οὐ 5 σοπληρ νϑηροδηςα. 
ΤΠαθ6 νογάβ, 1πουρἢ τοοεϊνεὰ ὉΥ 186 Κιησ ψ ἢ ἃ τηϊχίυγα 
οὗ δῆρεσ δηῃά οοηϊειρῖ, μβδά τὸ ἄουδὲ [πΠ6 οἤεξος ψῃῖο ἀοά 

ἀοϑιρηρὰ ἴπ ῥγδβογνίηρ [6 5411 οἵ [6 ρεορὶς ἀπτὶπρ [Π056 6ν]}} 
π|65, δηὰ βσυρροτγίίηρσ ἰδ πὶ Τπγουρ τὰ σαρον  ΙΟἢ νὰ 5 
ΔΡΡιοδοβίηρ ἰῇ ἴπὸ χείρῃ οὗ }εμοϊδ κί ηλΒ ἴννὸ βυσσθϑϑοῦβ. 50 
θη ΓΕ 5 Ῥοο5 εγα ΡΟ] ον Ῥυγηξά Ὀγ οτάογ οὗ [Ώ6 Ῥάρᾳὶ 
Ναηοῖο, [86 τευηδῦῖς ταδὰθ ἰοὸ ἴῃ6 Ετηρεῦοσ ΓΒΑ] 65᾽5 τηϊηἰσῖεγβ 

΄ 

ἼΡΟΥΤ ὦ 
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νἃ5 “ο γοῖῦ ἱπιασίης ἴδ 1{Ππ6τ᾿5 ἀοοίγ 65 δα ἑοιηἃ ΟὨΪΥ 

η ἴῇοβα Ῥοοῖκβ ἰμῃδΐ γοιι δῖα [σγονίηρ ἰηΐο [86 ἢτερ ΤΏΘΥ 16 
τ ςᾺᾺΈ ἤΘγΘ γου σδηηοῖ τεδο ἢ [Π6ΠῚ, ἴὴ ἴΠ6 Ποατίβ8 οὗ ἴῃς πᾶ- 
ἰἰοη 1. Τὸ [15 {{π|δ ἀγα τηοϑὲ δίυσα! Υ ἴο Ὀ6 τείοστε [6γὸ- 

ΤῊ Δ ἢ 5 δῦβεηοα ἴσοσῃ εγιβαίθι, δηα [ῃ6 σνιηῦοὶ οὗ ἴῃ6 ᾿ἴπθη 
εἰσὶ ψῃ ἢ ἢ6 τννὰ5 σοιητηδπαςα (οΠδρ. χὶ!!.) ἴο ἴακα ἴο {86 
γίνε Ευρῆτγαϊθα δηά πάθε ἰῇ ἃ μοῖὶς οἵ ἰπό σοοκϑ, 7εγευηίδῃ 
ἀπά Βαγιοῦ ψουϊὰ ῥτοῦαρὶγ δηὰ ἰτ υπϑαίς ἴο τείυσγῃ ἴο 6- 
ΤΘΑΪΘῚ ΤῸΓ ΘΟ γϑαγβ, ἰῃ δοῖ τὑητ1 τοναγάβ (6 οἷοβα οἵ 

͵εΒοιϊακίηι δ τοῖσῃ, Τῆς Ἰκρ τοοεϊνεὰ Ὧο ποῖ ΨΜδγηΐησ8. 
Ι: νουϊὰ ἀρρεᾶσγ ἔἴτομ)ῃ ἴῃ6 ἱπαϊσηδίίοη δηᾶὰ αἰβηηαν ψἱ ἢ 

ΜΒΙΟΒ [Θγα Δ ἢ 5 ποσὰ ψεσα ρτξειθα, τπᾶὲ ὑρ ἴο ἰμαΐ ἀ4ῖ6 

ἴῃε (δι ἀδοδὴβ δδὰ ἢοΐ δοίυ δι σοὴς ἰο Ταογι δαί. Ὅλ 

{{π͵|Δ οὗ ἡπαστηδηΐ Ὠονενοσ δῖ ἰσηρίῃ δγγνεά, δηὰ ἔγζοϊῃ [Π6 

Ὀηδέ ποίϊςο5 ψ ἢᾶνα οὗ {Π15 ρεσίοά, γα σδὴ θυϊ σαίμεσ (παῖ [6- 

Βοίαϊκιπι δίϊτοσ [γε 6 γεδῖβ οὗ πη ]1ηρ ρΡαγσηθηὶ 85 {τἰρυΐε οὗ (ἢ 6 
ΤἸΊΟΠΟΥ ΨΏΪΟΩ ἣς γεαγῃθα ἴο βϑρεῃηᾶ ὕροὴ ἰδ οὐνῃ Ἰυχυτχουβ 

Ἰηἀυ!]σεησεβ, σοῦ ς]οα ἀραϊηϑὲ Βδδυϊοη (2 Κιίηρϑ χχὶν. 1), ννὰ8 

αἰϊδοϊςοά (Νευςμδάμοζζασ Ὀδίηρ ἴοο το ἢ οσςυρΙΘα ἴο σοπΠΊ6 ἴῃ 
ΡΟΙΒΟὨ) ὉΥ πυπεγοιι5 Ὀαηἀ5 οὗ (μα ἀδθδηβ, Απιπλοηῖῖοβ, ΜοδΟϊΐθϑ, 

Δηα ϑγγίδῃβ, [ῆ6 5] εοῖ5 οὗ Βαῦδγίοη (2 Κίῃρβ χχίν. 2), δηά, 

ΡῬΙΟΌΔΌΪΥ ἴῃ δὴ δῃραρειηθηῖς ΙΓ βδοὴθ οὗ {π656, σᾶιὴβ ἴο ἃ 
νἱοἰεηῖ δηᾶ δηὰ ἃ ἀἰβῃοηουγεα Ὀυγ141. Ηἰἴ5 ὈΟΩ͂Υ ννὰβ οαϑὶ ουΐ 

δηα δὌχροβϑα Ἰρῃοχηϊηουβὶυ, ἀσγασσεα ἀναΥ δηάὰ 1η δοσογάδησθ 

ψ ἢ 7 ἘΓΕΤ Δ ἢ᾽5 ΡΓΟΡΏΘΟΥ (ΧΧΙΪ. 18,19, ΏΘΙΘ 566 Ποΐ65 ; ΟΟΙΊΡΑΓΘ 

ΧΧΧΥ]. 30) υτοα ψ ἢ (6 Ὀυτίαὶ οὗ δὴ 8455 Ὀεγοῃὰ τῆς σαΐὶθβ οὗ 

7ε 54] 6. 

14. 76 Βοϊδοπίῃ (- [ἐςοηΐδἢ, οἤδρβ. χχὶν. 1, χχν], 20, χχν 
4, χχῖχ. 2, δηᾶ --Ξ (οηΐδῇ, σμδρ5. χχὶὶ. 24, 28, χχχυ. 1), δοὴ δηά 

βδυσοσϑϑβοσ οὗ ΓΘ ῃοϊδκίπι, δηὰ σβεῖ ὉῈΡ Ὁγ ΝΡυςμΠδάηρζζασ, τεϊσηθα 
κε [6 βόοδῆδΖ Ὀυΐ [Ὦτγεα τροητἢ5 (Β.Ο. 597). Αἱ [ῃς επὰ οὗ (Παῖ 
{ἴπ|6, [Π6 οΟΙΥ Ὀεΐηρς Ῥεϑίερεὰ Ὁν Νεῦὺυςομδάηδζζασ, 6 γ᾽οὶ θὰ 

Ὠϊ 5617 υ0Ρ. Το Κίηρ Ὠἰτηδεῖξ, [ἢ Ῥεορὶς οὗ ἴῃς ἰδῃηά, ἐἜχοορὶ 
[ῃς ροοταβῖ, ἰῃς ἰγτϑαβιγεβ οὗ ἔπ6 Τ πρὶ] Ὲ ἀπά οὗ με Κὶπρ᾽5 ἤθε, 

1 Θ᾿ Αυρίρπέ, ΒΚ. νἹ. οαρ. χι. ΑΝ Αἰϊο 5 Ὑταμβίδιίοη, Ψο]. 11. ἢ. 
4106). 

3 36 σίδογ ἰὴ [ἢ6 ποίο68. 

᾿ 



ΧΧΙΙ ᾿ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Ψ6Γ ἴακοη το ΒαΌυ]οη, νΏΕσα 6 Ποϊδομὶ νὰ5 ἀδίδιηδὰ ἴῃ ῥγίϑοη 
ἴογ {πιγίγ-ϑὶχ γϑαγϑ, {1} ἘπῚ11- Μογοάδος, βοῇ δηά ϑυσοθϑϑοσ οὗ 

ΝεΡυσπδάηδζζαγ, τοϊεαϑεὰ ἢϊπη. ΟΥὨ 7εγεπιδ ἢ 5 Ῥτορῇθοὶθβ υἢ- 
ἀοιθίοά!ν Ῥεϊοησίηρ ἴο [815 τεῖσῃ νὰ ανα Ὀυὺῖ ἃ ἔδνν βθῃΐθῃησθϑβ 
(χχ:ϊ. 24---30). 

15. Ζεάεκιδῃ (Β.6. 597---ς86), ῃοὸ τεοοϊνοα τα Ὡδηπια ἴῃ 

Ῥΐαςβ οἵ Μαιίδηϊδῃ ἴγοαῃ ΝΕ μδαάηθζζασ (2 Κίηρθ χχῖν. 17)» 

ἀιεγεά πιυσἢ ἔγοτῃ εποϊαϊῖη. Ἠςξ νὰθ ννο ]-σηθαηϊησ, Ὀπὶ 
ΕΑ Κ. Ας ΝεΕΡυςμδαηθΖζαι δ Ποηλΐίηεα μἢ6 νὰ5 πλοσα ᾿πο]]ηθά 
(ἤδη 815 ργθάδοβϑβϑοῦβ δα Ὀδδη το ᾿ἰβίδη ἴο [μαὶ ἀοοίτχίηδ οὗ 51Ὁ- 

τηϊδϑίοη ἴο (ῃ6 Βαρυ]οηΐδη ρον σ ΨὨΙΟἢ [Θγει δῇ ρσγεδοῃεα. Βα 

οὔ ἴπ6 οἴποσ μαῃά δ δα ο τξαὶ]ὶ Ζ68] ἴοσ ἴῃ βούνίος οὗ (οά, δηὰ 

Ἦδ ΝΑ 5 Θϑϑθῃ 4 }} 7 νοὶ] ατπρ ἴῃ ἀϊσροϑιτοη, γἱε!αϊησ ον ἴο [Π6 

βισσεβίίοηβ οὗ [π6 ὑσορμοῖ, πον ἴο (μο56 οἱ ἴῃ6 ῥυίησαϑ οὗ ἰδ6 

ῬδΟρΡΪΘ, Ψο δἀνοοσαίθα γχοϑιϑίδηοα δἰ ηρ]6- Πδηαθα οὐ ἴῃ 84]]}1ᾶποα 

Ψ ἢ Ἐργρί. [τ 5 85 ἴῃ ἰῃε ἄδγϑ ἀδβου 64 ἴῃ 1ϑαϊδ ἱ. 21--- 

23. ΤὨχουρῇ (ἢ6 ονογίῃγον οὗ Ἰαννία] δα ΠΟΥ Υ ἴῃ 16 ΓΠαϊάαθδῃ 

Ἰηναϑβῖοη5, σεσίδιη οὗ [Π6 τηοϑί Ἔβπουσεῖὶς Βρ γ15 σοί ἴῃς σ]α οὗ [ἢ 6 

ΟἸἿΥ νἰγίθδ!Υ ἰηΐο {Ποῦ ον παπάβ. Ζεαεκίαῃ αἱὰ ψῆᾶὶ ᾿ς 
σου]Ἱά ἔογ τ1ἢ6 ῥγϑβϑογσναίίοη οὗ ΪΤεγεηιδῃ, Ὀυὰϊ ννᾶὰθ ργδοισα! Ὺ 

Ῥονοτ]655 ἀσαϊηϑῖ {ΠῸ ΞΙΓΟΏΘΕΙ νν}}}15 Δηα τηοτα ν]ρότγοι5 ἰεδᾶσγο 

ΟΡΡοβϑά ἴο ῃϊπ|. Τὸ [Π]5 {ἰπ|6 Ὀδ]οηὴσα [6 ν]ϑδίοη οὗ ἴΠ6 σοοά 
δηᾶ δν]} ἢσϑ (αρ. χχίν., ψ ΠΘΥΘ 566 ῃοΐθ5). ΑἹ] 6 Ρεϑὶ δηά 

ννοστϊεσὶ ρατί οὗ [Π6 παίΐοῃ μδά Ῥδθεῃ ὁδιγιεα οαρίϊνθ. Τῆοβο 
Ἰοίς νογα κὸ τῆς “ παυρσηϊν ἢσϑπ, νι σἢ σου] ποῖ Ὀδ εαΐθῃ, {ΠΟῪ 

γ6τῈ 50 δᾶ," δηά ἴπ8γ αἷϑο, {Π6 ργορῇεϊ δηῃουησεά, ΟΙΟ 5ΠΟΓΕΥ 

ἴο 6 σοηδβιπιοά ἔγοτῃ οἷ (6 Ἰαπᾶά. ὍΤοὸ [15 τἰπ|6ὰ Ῥε]οηρβ 4150 

οἢΔΡ. χχίχ., σοῃΐδι ηηρ Π15 Ἰεῖίεσ οὗ δᾶνϊοβ ἴο ἴπ6 δχίθβ, νἱζΖ. ἴο 

ΒΡ ἴο {ποῖγ σαρυ νι δηᾶ ἀνναὶξ τγεϑιοσγδιίίοη ἴσο Ποῦ Ἰαηά. 

ὙΠεΙΘ ψγὰϑ ἃ ἴαϊβα ρύόρμεῖ δ Βαδῦυ]οη δ {πϊ]5 {1π|6, 586- 
τηδίδῃ, ῆο βοιυρῇῃςΐ ἴο 511Γ ὑρ ἴπ6 ῃγοϑίβ δηά Ῥβορὶδ δ Ϊεγυϑδ- 

Ἰ6πὶ δραϊηϑδί 7εγει δῇ 85 ἃ τηδἀπίδη. [ἢ Δηοίθοσ ἰοιῖου τ τθη 
αἱ [Π6 54Π|6 {ἰπὴ6 [ἐγολ]Δἢ Ἰογεῖς]}]5 [15 τηδη 5 ῬαηΙσπηθηϊ (ΧΧΙΧ. 
242). 

Ι6, Αἱ τῆς Ῥεριηπίηρ οὗ [πΠ6 ἡ 1ἢ γεατ οὗ Ζεάοϊιδῆ ἃ (ἢ δ]- 

ἄδεδῃ ΔΙΠῚΥ Δρρτοδομεάᾶ Τογιϑαίεη. ὙὍῃ6 ψεδ] τοδὶ οὐ ἴῃ6 
ῬΘΟρΡΙῈ, ῇο Βαά ἴακοϑη δἀνδηΐαρα οἵ ἴῃς ργεναϊηρ ἀϊβίγοϑϑ ἴο 



{ 
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᾿πηᾶῖκα 5]αναβ οἵ {πεὶγ Ὀσείμγεῃ, σοπβεηϊθα ἀπάδγ μ5 ῬΙΘσϑυσα ἴο 
τείθαβα ἴθ. ΒΒ οἡ ἴῃς ἀερασγίιγα οὗ [86 Ῥδϑίθρίῃρ' ΔΙΤΩΥ ἴο 
τηρεῖ (μδι οὗ Ῥῃδγδο- ορῆγα, ννὩϊο νᾶ5 [μουρῃϊς ἴο Ὀ6 δδουΐ 

ἴο δἰἰοπιρέ ἴο Ταῖδα {Π6 εἷθσα, [Π6 ῥσίηςθϑ ψιτάγον [15 Ὀοοη το πὶ 
ἴΠο56 ]δῖοὶν τηδηιτηϊεὖ. Τὸ (ἢ}5 τ άτγανὶ Ζεάθκίδῃ ννᾶ5 ορ- 
ΡοΞββά, Ῥυϊ ννα5, οσὐὁ σοῃβϑι ἀεγεά Ὠϊπ)56 1 τὸ Ὅς, ρονοσῖα585 ἴο ργενϑηΐῖ 
11, Ῥν 116 Τοσοιηϊδῃ ἀδηουηςσαά ἴῃ [Π6 Ξἰγοησοϑὶ [οστ5 ἴἢ6 δςοὶ δηὰ 

ἴῃοϑε σοῃσοσηθα 1ἢ ᾿ξ, ἱποϊπάϊηρ [86 Κίηρ (χχχίν. 17--.22. ΤῊΘ 
Ῥτορῃδὶ μδᾶ δίγεδαν βενεῦαὶ γεδσϑ Ῥγαν Οὐ Υ ἀρρεαγαὰ ἴῃ τῆς 
βίγεαεῖβ τἱτ ἃ γοϊτα Ὡροη ἰδ πϑοῖς ἴο βυγρο ζα (π6 ἱπιρεπά- 
ἱῃρ βευνυὯς οὗ [88 παϊίοη; δῃηά ἤθη Ἡδηδηϊδῆ, Ψῃο ῥγο- 
Ῥμεοϑιεα ἀο]νεγδηςς, μΠδὰ Ὀτοκοη ἴῃ6 γοόκο, 6 σεοεϊνοα τῆς 
βεηΐθῃςς οὗ βρεθαν ἀθδίῃ αἱ ἴ86 τηουτῃ οὗ Τδγεγλδἢ, Ὀδοδιιθα 
Ὦς Βαᾶᾷ “5ροϊκθῃ σϑῦϑ] ]ση ἀραϊηδὲ τὴς 1,οτὰ. [Ι ννὰ5 παίυγαδὶ 
ἴογ βεισε!δηΐ ἱσγε!ρίουβ τθὴ ἴο Ὀ6 ΒΙΡΏΪ αἀἰϊδρεαϑεὰ ν τῇ 

ΒΌΓΟΒ δοὶβ δῃὰ ψογάς δ ἴμεβθ, δῃά ον 6γοτ Δ} ̓5 αἰΐζεσηρὶ 
ἀυτηρ [6 [ΘΠΊΡΟΥΑΓΥ ἀῦϑεποα οὗ ἴὴ6 (Παϊάδϑδῃβ ἰἴο σὸ ἕοσίἢ ἴο 
ΑἸδίμοῖῇ ἴῃ οσγάου ἴο ορίδϊῃ ὑσγον: βοὴ 5}1 σᾶνα ἢ15 ΘηΘΏ1165 ἰῃς 

ΟΡΡοσίυ 1 Υ (6 Ὺ ἀδδίγεά ἴο 561ΖῈ δηὰ ἱτπργίϑοη Ὠϊπὶ ἃ5 ἃ ἀθϑεσίοσ, 
. Ετοῖὰ (5 δῇευ ΚσηδηΥ ἄἀδγο᾽ Ὧ6 νδ5. ἀδ] νεγοαὰ Ὁν Ζεάεσ,κίδῃ, 

γη)ο σάνε αἷπὶ ΠΙΡΟσΥ δηᾶ ἃ δὲν ϑΌΡΡΙν οὗ οοά (χχχν]!. 21). 

ΑΙΠΟυΡὮ 511 ἀδοϊατίηρ τῃΠ6 βρεθὰν ονοτίῃσον οὗ 7 Ἔγυβαίθιῃ, μ6 
ΠΟΥ͂ 4150 ῬΣΌΡμοϑθα ῥἰδίηὶν οὗ ἴῃ 6 ἔπΐυγα ταϑιοζαϊίοη, δηᾶ [κ6 

16 Ἐοτηδῃ, [6 τεροτί οὗ ψῆοβα μανϊηρ ρυτομαβαά δῖ {0]] ναϊὰς 

16 στουῃά οἡ ψΜϊος Ηδηηρα])5 ΔΥΠῚΥ Μὰ5 δησδιηροα, οαττίεά 
ἀἰβηηδυ ἴο {πὲ σεῆθγα] 5 μεαῖὶ ([ἶνγ, ΧΧΥΙ. 11), ἢ6 σᾶνδ ῥτδοίϊοδὶ 

Ῥτοοῖ οὗ Ὧϊ5 Ὀε]1ο ἰῃ (Π6 Ὀσρϊοσ ἄαγϑ ἴῃ δἴοσα ἴοσ ἢΪ8 σουπίτυ- 

τΏ6η3. Βυΐ [Π6 οαρίδϊηβ, πητηονεα ὉΥ τη6 ἀϊδῖαμι ν᾽ βίοηβ. οὗ 
ὮΟΡΘ, ἀρδίῃ ϑειζε τη, Ζεάεκίδῃ βμενηρ οὔςσ6 τοτα 15 ᾿νε δ - 

655 (ΟΒΔΡ. ΧΧχνηϊ. 5). ΕΔΟὮ Ποιι56 ἴῃ ΓεἘγβαίθτι δα ἃ οἰβίοση (οὺσ 

βίου! δ᾽ ΠΡ ννδίεσ ἴο "6 υϑεὰ 1η ἴῃς ἀτν βεαβοῆ. 1ηἴο ομβ οὗ ἴῆ656, 
ἀδρ ἃπά ΧὩΪΓΥ 85 ἰ νναβ, ἴον ἰδεῖ ἄονῃ ἴῃ6 ρῥτορῇῃεί, νὴ νγὰ5 

1 966 (Π6 ποίξ οἡ οῇδρ. Χχχυ]. 12. 
3 Ἠΐϊς πα: οὗ ἃ ροτίίοῃ οἵ ἃ βε]4 ἴοσ βενεπίεεῃ ἐπ θίνεῖς (αθουΐ 

222. 25. Ὀυΐ Τορσεβθητηρ 84 πὰ ἢ ἸΑΓΡῸΙ διηουηΐ δοσοσζάϊησ ἴο [6 
[- ἐϑεηΐ νᾶ]ια οὗ ΤΩ 60) 5ῃ6ν5 ἴῃαΐ Τεγευ δὴ σου] ηοΐ Ἔνθῃ ἰἤδη Βαᾶνα 

Θἢ 1 ὩΕΕΑῪ οἰτζουτηδίδηςαϑ. 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ Ζ 



»ς “ 

χχὶν ΙΝΤΚΟΘΌΣΤΙΟΝ. 

τοβουσά Ὀγ ΕΡΘασλ ΘΙ θοἢ δὴ ΕΠΏΙορίδη οὐθπςῆ. Ἀποίδου ᾿ηΐϊογ- 
νίεν, ἄγϑοί ἢ [ῃ6 δ 6 Ὀ]6- τη ἀεὰ κίηρσ, δηὰ (ἤδη τ Ῥάβῆυγ 
(ποὶ 86 οὔβ στιθπίϊοηδα οΠΔΡ. χχ.) απ ἢ Ζερμδηίδῃ, επδοῖς 
μῸ οἤδηρα ἰῃ ἴῃς ῬΡοβιτίοη οὗ δῇδιίσβ, δῃηά ἴθ [86 χεἰ{ἢ γοᾶσ οὗ 

Ζεάεκιδῃ τ[ῃ6 ΟἸἿΥ 15 βδοϊκεά, {η6 Τορ]6 Ὀυτηῖ, δηα Βα δηᾶ ἢὶ5 
αἰϊοηἀδηΐβ ΚΘ ῬγϑοηθΥβ Ψ 8116 πη {86 δςοῖ οὗ Ηἰρϊ, Ζεάεοκίδῃ 

15 ἴαΐκθη ἰο ΕΙΌΙΔὮ οὐ τὴς ποσίμεσγη ἔγοητεγ οὗ δ] δίῃ, ἢῚ5 5005 

ΔΙΘ 5ἰαΐῃ ἢ 15 ρύεϑεῆςθ, δηᾶ 15 ογεβ Ὀείηρ ἴδῃ ῥὰξ οὐ, Ὡς 
15 ᾿πηηλιγοα ἴῃ ἃ αἀἰσηη4] ἀπηρσεοῃ. 

17. ΑΒ ἴογ Ϊεγειιίδῃ, Νερυζασ-δάδη, σαρίαίη οὗ ἴῃς συατγά, 

Τοσοῖν 5 ἃ 5ρ6οῖδὶ οῆδγρε “σοῃοογηϊηρ 815 γε γα (οΠΔρ. Χχχίχ. 
11, 12), αη Βανίησ Ὀδεη τεοορσηδεα διηοηρ [6 ὈΓΙΒΟΏΘΓΒ Οὗ ννΑ 
δῖ ἈΔιΊΔἢ ἃ ν]Π]}αρα δρουΐ ἔνε τη1165 ἔγοπι [γι ϑα]θηη, ἢ6 15 οἵ- 
εγεὰ ἢ15 σμοῖςε οὗ γεπγδϊηϊηρ απᾶοσ [ἢ6 πον ρονογηοῦ οὗ ̓ ἀδο8, 
(δάδ] δῇ, οὐ ᾿ἰνίηρ πῃ δῇ ΠΟΠΟΌΓΑΙΪΘ σαρενι δἱ Βα γίοη. Οεάδ- 
Δ} ψὰ5 οὗ ἃ ἔδῃν ἐγιθηάϊγ ἰο γεπιίδῃ. Ηδ ννὰ5 5οὴ οὗ Αἢϊ- 
Καπὶ, δηᾶ ρσγτδηάβοῃ οὗ 5βαρῆδῃ, [86 ἐτὶοηὰ οἵ ΗΠκδἢ ἴῃς ΠΙσἢ- 

Ῥτὶοβί, δῃα ρούπδρϑ ἰἀδηςὶσαὶ νὴ ἢ ΗΣ ΚιδὮ (6 ἐαῖμογ οὗ 1.6 ῥτὸ- 

Ρῆοι, ὙΜΗΒΙη ἴνο πιοηῖηβ μονανοσ Οοάδ] δῇ ννὰ5 τηυτάεγοά 
ΌΥ ΙΞὮΤηΔΕ6] ἃ ῥσίηςς οὗ ἴῃς Ὀ]οοά τογα]. Μδην ψετα 5]αῖη. 76- 

ΤΕΠ Δ ἢ γγᾶ5 ῬΓΟΌΔΟΪΥ δπλοηρ {86 ὈτϑοηοΥα, νῆο 116 Ὀείησ σδγ- 
τί οα οἵ ὈῪ Ιλ 861 ννοῦα του Ὁγ Τομδῆδη. ΤῊ Ϊ5δϑὲ ννὰ5 Ομ 6 
οὗ ἴοβθ ΑΓ ΚΕ σαρίδϊ 5 ο, ἃ5 ψα 5αιν, μδὰ βργυηρ ὑρ ἀυτηρ 

[6 Ἰαῖεσ γεδῖβ οὗ ἴῃς Κίησάοτη. ὙΤΏδ Ῥγορμεῖ ἴῃ νδΐϊῃ ναγηθα 
[ὴ6 Ῥδορὶθ δραϊηβί ροίϊηρ ἄονῃ ἰηΐο Ἐργρῖ, δηά ἐογεϊοϊ ἃ τῃ8 
νηΐ δηὰ ΤΪΒΟΙΎ Ὑϊοἢ νου] δηβιθ, 1 [ΠΥ ἀϊβορεγεά. ΤῸ 

δχρεοίδίίοη οὗ βεουσιν ἔγοτι 8 Υ δηᾶ ἕατηΐϊηθ (οΠΔρΡ. ΧΙ]. 14) ΡΓα- 

να]δὰ; [Π6Ὺ ἐογοβὰ ΤοΘγοιηδῃ ἴο δοσοιηρδην τἢ θη), δηὰ ἴτγοηὶ 
ὙΔΏΡΔΩΝΕ5, ἃ ἴΟ ὩΘΔΥ ΤΠ εαϑίεσῃ Ῥοσγάεσ οὗ ονεῦ (Ξ Νοῖ- 

16 τ) Ἐργρί, νὰ ἄγαν ἴπε αϑὶ σοχίδίη ποίϊοε5 (ἢδὲ να ροϑ- 

8655 οὗ ἢἰ5 6. Ἠδ ἄδοϊατεβ. ταὶ Νεθυομαάμποζζαι5 [ΣΟΙ 
5841] Ὀ6 5εῖ ὉΡ [ποτα δἵ ἰῃς επίτυ οὗ Ῥῃδσγδομ 5 ἤου56 (ΟὮΔρ. ΧΙ]. 
10), δηά (ςδρ. χὶϊν.) τι ῖζο5 ἃ ἀγίηρ ῥγοῖϊεϑδὶ δραίϊηϑὶ ἴῃς ἸΔοἸ Δί σΥ 

οὗ ἢἰ5 σουη θη, δηά ποὶγ νδηΐοη νοσυϑῃϊρ οὗ 1Π6 τοου (“τς 
αυδεδη οὗ εάν). δὲ ανθ πο ποῖίϊοβ ἴῃ ϑογρίασε οὗ 815 ἄθδίῃ. 

1 686 ΔΌΟΥΘ, 8 2. 



ΙΝΤΑΟΘΌΟΤΙΟΝ. χχν 

“Τἢ6. ποῦϊε ἴοσμυ οἵ Τεγειπηίδῃ, [86 ρτεδίεδὲ οὗ 41} με Εἷδ- 

ἰοοαὶ δηᾶ ᾿ἰλοσασυ ρσορῃείβ, δά θ5 ἔγομλ οἱσ 5'ρῃξ τορεῖῃον τ] 

[ὴ6 πο δΎ Ὦγ. [ἢ ΤΙ βοΙν δηά σοητίηυ4] Ρ611}} οὗ ἄεαῖῃ ἢ υἱῖ- 

ποϑβϑά [86 []] οὗ ἴῃς διίδίε δηά [6 ἀδϑίσιοτοη οὗ Γ᾿ γυβδ]θτ ;-- 
ἢδ6 Ξυγνίνοα [ἴ, θυξ ἴῃ ἴῃ 6 5116 ηἴ τοι} οὗ δῇ δ᾽ΐίδθη ἰδηὰ 1.᾽ 

ΕῸΣ ἰγδαϊτοηϑ, ὅζο., σομσοτηϊηρ γα Δ δηᾶ ἴου [6 ῥσορῆξεὶ 
οοηϑίἀογαά 85 ἃ ἴγρ6 οὗ (ῃτγϑί, 5εὲ6 ΑΡρροῃάϊχ. 

ΓΗΑΡΤΕΚΒΚ 1]. 

ΟΗΑΒΑΟΤΕΒ ΑΝῸ Β5ΤΥΓΕ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ, 

Ι. Τογουδῇῃ 15 ῬΟΙΒΟΠΔΙΪΥ [6 Ττηοβί ἐπίοσγοϑιηρ ἴο 5 οὗ 4]] 
186 Ῥσορδεῖϑβ, Ὀδοδιβα, 1] ἴμλ6 οἴμετθ, ἢῈ σἢενν5 υ5 186 ἱππγοβῖ 

ΙΈΟ65565 Οὗ ὮΪ5 τη]η. ὙΠ νδηουῦβ 40.4}1{16585 ΕΙΟὮ τηδάδ ὉΡ ἴῃς 
ΙΔ} 416 4] ΟἸΕἶγ δηα δαϑὴν σαϊποτοά ἔτοπὶ ἢ 15 ονῃ 1105. ΤΟΤΕ ἰς 
ΠΑγάΪγ ἃ οἰθαγοῦ "Πυϑιγαϊίοῃ οὗ ἴῃ6 Ῥσχονϊάθηςε οὗ οά ἴῃ σαϊϑίησ 
ὉΡ ΤΏ ἴοσ βρϑςὶδὶ βογίβ. οὗ ὑνοῦῖς [ῃδῃ 15 αῇογάεα ΌΥ [Θσοπλ δῇ, 
γε Βανδ 7υ5ῖ σδδθεὴ [Πδλῖ ἴΕΥ ΕΥΘ ΠΟ ΟΥ̓ΔΙΏΔΥΙΥ {ἰπ165 ἴῃ ὨΙΟἢ Πα 
Ἰινεά. ΠΕ ϑῃακε᾽ οὗ Ἰδοϊαῖγυ μαά!ῦεθθη “βοοιϊοπεᾶ ποῖ Κι 164 Ὁγ 
ΗδοζΖεκίδῃ δηά ἤοϑίδῃ. ὕΠ6 5ρ1π]} οὗ ἀϊβδοθεάϊθηςε δηὰ στο) ]Π]Ἰοῃ, 
ψΠΙΟὮ Πδα Ἀδθη 50 ἰοὴρ ψοσκίηρ ἡ ἢ15 σουπίσυτη η, γγὰ5 ΠΟΥ 

Ῥαϑὶ σϑι αν ὉΥ 411] σοσωσηοῃ τθδῆβ. Νοῖδιησ Ρυϊ [86 Ὡδίϊοη 
τοῖαἱὶ ονοτῖῆχον, δἱ ἰθαδί ἔοσ ἃ {π|6, οοι]ὰ εἴεοϊ ἃ ταάϊςδὶ ουτα. 

2. ὟΑΕἸονϊηρ ΔΡΡ68]5, ϑύςἢ δ5 μΒβαᾶὰ Ῥδθδεῃ τηδᾶθ ὍΥ δὴ ϑαϊδῇ, ἃ 
Ἡοϑβοα, ἃ Μίοδῃ ἰῇ ἰοστευ ἄδυβ, νου ἃ πον αν Ὀδοη οὗ πο 
ν8}}. Ὑθοβα ΡΙΌΡΠείβ Ὠδὰ {1ΠΠ]ΠΠδὰ {ΠΕ6ῚῚ ἴδϑ]κ, δηὰ [86 ΗοΙγ 
ορίγς δᾶ σπιρ]ογεὰ {πεοὶγ βρεοῖδὶ οἱ ἔοσ ἴπῸ6 ψοσκ ψ πὶ ἢ 
Ὀεϊοησεά ἴο {ΠΕΙΓ ἀρ. [τα 5 οὔσα οὐ {Π6 οἴποσ μδηὰ νγὰβ8 
ἴο υἱΐοσ δῃᾶ σγεϊϊοσγαῖθ ἴῃ6 ψασγηϊησ, [ΠΟ ΡῊ βεηϑῖὉ]6 811 [ῃ6 ψὮ1]6 
ται [Π6 βεηΐθῃςθ οἵ οοηἀεϊηηδίίοῃ τνὰ5 ραϑ5ε δηὰ νου] ρος! 
6 Ρεΐ Ἰηΐο Ἔχοουϊίοη. [{ὑγὰδ ποῖ ἔοσ ΠΙπὶ 45 ἔοσ ἴὩοβε ψῃὸ παὰ 
ὈὉτεσοάςα Ὠϊπὶ ἴο ῥσοοϊδῖτλ [ῃ6 σογίδι νυ οὐ (οάὐπ Ῥγοϊξοιίοῃ, ἴο 
ὌΤρΡῈ τοϑίδίδησς ἴο ἴῃ6 ἴορ, ἴο Ῥιδεϑθηΐ ϑοᾶῦοθα δὴ δι ὈσΡΩΣ 
Ρίεΐατο5 οὗ ἴπ6 δπἴατθ. Ἡοραβ πἰκα {π656, Ῥεβίονγεά τὨτουρΡἢ 

Σ Βυηδεηΐβ Οοά ἐς Ηὔϊείον» (ΛΝ ἸΆΚνοσἢ δηᾶ ϑίδη]ογ), ΝΟ]. 1. Ρ. 67. 

Ζ 2 



- 

ΧΧΥΪ ἹΝΤΕΚΟΒΘΌΟΧΤΙΟΝ. 

1ϑαΐδῃ, μαὰ βίποβ Ὀδθῃ ἔοσέεϊιεα, δηἃ ποῦν μαγάϊν δηγιϊηρ τὸ- 
Τηδὶῃ5 ϑδᾶνα ἴο σηοῦυσῃ (ἢ ἀονηία}} οὗ ἴῃς Κίησάογῃ, ἴο ροίηϊ 
δρϑίη δῃηᾶ γεῖ δραίῃ ἴο ἴῃ6 σδῆϊκοσ [μα Πδὰ δαΐδηῃ ουἵὐ [π6 νἱῖα]5 
οὗ {Π6 ηδοη. 

3. ϑυσῇ ἃ ἰδϑῖκ 845 Ὁ μᾳῳ5 ἀετηδηάεα ομα νῆο, Βοννανοῦ να 1η 
Ῥοάγ, 5ῃοιὰ Ὀ6 ἃ τῇδῃ οὗ σζάσε σουγαρο, υπϊευ πε α ὉΥ ΡΟΡιΪδγ 

ΟἸαπΊοιΣ ΟΥ̓ΡΓΠΟΕΙΥν αἰδίανουτ, χα 1ῃ χεϑοῖνε, δηὰ ἰμποσουρῆὶν 
ἀενοίαδά ἴο ἴΠ6 ἀϑοοσίδιηθδὰ Ψ}}} οὗ αοᾶ. Ἠδ πεδεάρά ποῖ ῃδίυσαὶ 
σἰϊβ οὗ οσγαΐοσυ. Ηἰ5 νψοσῖς γὰβ ποῖ ἴο ρεζβυδάς, θυΐ ταῖμοσ ἴο 

το 5}, ἴο Ἔχρσθϑ8 ἴῃ6 ἰπουρῃῖβ οὗ τῆς ἔενν τεπγαϊηΐϊηρ Ρἱου5 ΟὯ65 
οὗ τ86 ῃαϊίοῃ, ποῖ ἴο σαΐῃ (Π6 ΕΔΓ οΥὗὁἩ ἱπῆιιθηςσα [6 Ποαγίβ οὗ [ἴῃ6 
δοδηδοηδα οσονά, Τὴ ψεδγίηρ εἴδοϊ οὗ σοηῃδίδηϊ ἔδι]υτ6, (86 
ἰηΐθηβα ραΐῃ οὗ βεαοίηρ δἰβ πδίίοῃ δάνδῃςθβ βῖερ ὈΥ͂ βίερ οἡ ἴδε " 
τοδὰ ἴο 115 ονοσίῃζον, 815 ροννευΐθβϑηθϑβ ἰο ἀνοσὶ [Π6 ἀν] ]5 ψῃϊ ἢ 
δ σἂν ἱπηρεηάϊηρ, [6 ΒΟΞΌΠΥ δηᾶ αρυβα ΨΏΙΟΝ 1 ννὰβ5 ῖ5 ἀ ΔΙ] 

οὶ ἴο Ὀδᾶσ ἔγοτα ἴποϑα ψῃοῖὰ δα βουρῃξ ἴο ΨΆτη, ἃ 50] }ςἈῚῪ 11 6 
δῃᾶ ῥσγοβί Ὀ!οἡ οὗ τηδυταρο᾽---[ἢ656 τοαυ γε δ5 ἃ σουηίεγροίβθ 
ἃ. Ὠογοῖς βρίσις (παξ βῃοι]ἃ ποῖ βῃσηϊς ἔγοσα [6 δησουηΐεῦ, 85 
611 49 Ἵθδβϑθῖεϑ5 ἀδνοίϊίΐοη ἴο Ηΐπὶ Ψῇοβα σοπληλϑϑίοη 6 δ δα 
Ὀοσῃδ ὄνθὴ τότ [86 ΟΠ 3, 

4. Αμπὰ γεῖ Βα ψὰ5 παίιγα]ν οὗ ἃ 5Ὦγ δηά (ἱτηϊὰ ἀϊβροβιοῃ, 
Βῃσηἰκίηρ πότ ΡυΌ]]ς 116, ἀδργθοδίίηρ 411 Ροϑϑι ὉΠ οὗ ῥσο- 
Ῥμδϑγίηρ ἰῃ οὐδ παπιαὅ. Απὰ δε με μδά δηϊεσεαᾶ Ὁροη [15 
ψΟΣΚ, ὶ5. πδίυσα! ν ἀεϑρομάϊηρ στη νου]ὰ βυρραβδὶ ἢοΐ ΟἿΪΥ 
ἰδδί [Π6 πηδϑϑαρθ ἢ6 Ὀοτα 85 ἃ 584 οπδ, Ὀυϊ [Πδῖ ΒΕ μδά ῃοΐ μαᾶ 

δῇοτγάδα Ὠἰπὶ ἴ86 ῥγοοίβ---ἰῃ6 σγεάθηία]5 Ψ ὨΪΟΒ τηδιϊκοα ἃ ἴσια 
Ῥτορβεῖ---ϑυς ἢ ἃ5 Ψεῖα ρτδηϊεα ἴο ἢΪ5 ρσγεάβθοδϑοσβ. ΝῸ σῃΐγϑοὶα 
ννᾺ5 Ὑτοῦρῃς το ἀϊίεδε ἢΪ5 νοτάβ. Νὸο ρῥτγεάϊοϊίοῃυ γγχὰ5 {1611εἃ 
ΜΠ σρΡΕΘά, 50 85 ἴο ἱπάϊοαϊα [ἢ 50] 41} οὗ ἢῖ5 οἰδίπη5. Οἡ {με 
σΟΠΊΓΑΙΥ “1ὰ6 νογὰ οὗ πὸ Ἰιοστὰ νγὰβ ἃ σερσόδοῦ ἴοὸ Ὠΐπ, δηά ἃ 
ἀοχϑίοη ἀν. 

5. Αἱ τἰπλ65 Π6 βϑοὴβ ἴο ἢᾶνθ νε]1- Πρ ἀδϑραϊγεα ποῖ ΟἿΪῪ 
οὗ 5ιιοοθβ5 Ρυῖ οἵ 116 1561, (͵οΘ 15 ΤΏ6, Τὴγ τηοΐποσ, [ῃδῖ ἴπου 
Παϑί Ὀοσὴδ στα ἃ ἕδη οὗ βιγὲς δῃά ἃ τηδηῃ οἵ Ἴοοηϊθητοῃ ἴο [ἢ 6 

1 ΟΒδΡ. χνΐ. 2. 3 Παρ. ἷ. 5. 
8. ΟΒδρ. ἰ. 6. ὁ ΟἾΔΡ. χχ.᾽ 7. 



Υ 
ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. ΧΧΥΙῚ 

ΜΏΟ]6 δατι ".. Ἔν ΘΤΥ οὯ6 οὗ [Π6πὶ ἀοίῇ συγϑα πγ61.,7 ΙτητηθαἰδίοὶΥ 
αἰεγινατὰβ μ6 σοῃίταβίβ [86 ἸΟῪ ἴῃ Μηϊος, ἰηβρίσεα πὸ ἀουδι 
Ὁγ ἴδε Ρσοῃϊ565 σίνθῃ δΒἰπλ3, ἢς μΒαά δηϊεγαα Ὡροὴ ἴδ 6 ῥσορδείὶς 
οἴδος, σῇ ἴῃς αἰϑῃεασίθηϊηρ τεσορίιίοη μὲ αναϊϊθα Ἡϊπ). 
“ΤῊΥ νοσγάβ ψεσα ἰουηῃᾶ δηά 1 ἀϊὰ εδ ἴΠοῖὰ ; δηά ἴγ νοσζὰ ννὰβ 
υηΐο τὴς [86 ἸΟΥ δηᾶ τεο]οϊοἰηρ οὗ τὴν δοασγί.. ἍῺΥ 15 ΤῈ ρδίη 
Ῥεγρεῖαδ] δηα στὴν ψοιηά ᾿πουγαῦϊο, Ὡς τείαϑεῖ ἴο Ὀ6 Ὠοδὶοα}᾽» 

90 ἢ 15 [86 ὈΪΠΓΟΓΏ655 οὗ δἰ5 βυβεγίηρδ [παῖ οἡ οἠδ οσσαϑβίοῃ ΜῈ 
βηά Ὠἴτὰ τοϊδιϊηρ᾽ ἢϊ5 τεβοῖνε ἴο Κεαρ 5:|]εῆςθ, “Τδὲε νοζά οὗ [88 
Ιοτὰ ννὰβ πλδᾶδ ἃ σερσοδοῖὶ υῃΐο τὴς δῃηά ἃ ἀογιϑσίοη ἀδιγ. ὙΒΘη 
Ι 5414, 1 Ψ11 ποῖ πηαϊκα στηθηϊτίοη οὗ Ὠἰπὶ, ΟΣ βρθδῖὶς ΔΏΥ ποσὰ ἴῃ 

ἢ15 πδῖηθ: Ἀυΐ 5 ψογὰ ννᾶϑ ἴῃ σϊη6 μοαγί 845 ἃ Ὀυτζηϊηρ ἢτα ϑδῃυϊ 

ὮὋΡ ἴῃ ΤΥ θοη65, Δηὰ 1 ψὰ5 ΘΑ ἢ ἐουεαγίηρ, δηᾶ 1 οου]ὰ 
τοῖ ϑἰδυ. 

6. Βεϊοηρίηρ ἴο [6 ογάθσβ Ὀοϊῃ οὗ Ρυῖδθδὶ δῃὰ Ῥχορβεῖ, δηά 
Ἡνιηρ δἵ [86 νεῦγ τ{ἰπλ6ὲ ΏΘη ἐδοῦ δά δῖ ἴο 5 ἰΙονγεϑί βίδα οὗ 
ἀερταάαίοῃ, ἢ ννὰ5 σοῃρο!]δα ἴο βαῦτωϊ το [6 Ὀυβείίηρσ ΙΓ 

{8 6Υ ΘδΟἢ Ῥαβίονθα ὩΡρΟῺ ἃ τδη ΏΟ νγὰ5 ὈΥ ἢϊ5 Ἔν εσυ ψοσὰ δηά 
ἀεοα ραϑϑίηρ βεηΐδῃσα ὩΡΟῚ ἐβοηγϑοῖνοθ. ΗεἜ 5ἂνν ἴἤοτ ρεγη τε 
ἴο νϑῃΐ 1861 γὰρ ΠΡΟῚ 15 Ροβοῦ, 6 58}7 ἴῃ6πὶ ΠΕ] 4 ἴῃ δϑΐθδθηι ὉῪ 

[Π6 Ῥξορ]δθ, {ΠπΟῚΓ ΑΥ Ρσοβροιηρ, ἴμο586 [μὲ ἀθαὶτ ᾿Ἰγοδομεσουϑὶν 

ὮΔΡΡΥ. “Εοσ [6 ρυδδίοσ ρατΐ οὗ 15 τηϊϑϑίοῃ ἢ6 "δὰ 20 σῇδῃ 
᾿κοπυ θα ν᾿ 1 ἢ Ὠΐ τ). Ετοσι [6 ἢγϑι στηοσηθηΐ οὗ μὶ5 64}1} Β6 ννᾶϑ 
ΔΙοῃθ, δηλ ἀϑὶ ἃ ποϑῦ θα νοῦ 4.) Βαϊ [σουρῇ ἰἰ 411 σοηϑοϊοπίοιβ 

ἀενοϊίοη ἴο ἀυΐγ πχαϊπίαϊποα 115 Ρ]Ϊαοα νὴ βίη ὶθ Ὠρασί. ΤῊΘ 
Ῥγοσηἶδα [δαὶ 6 5ῃουϊὰ Ὀδ 45 ἃ Ὀσζδϑθη Μ4]1 τηδάδ αἱ ἴδ {πὸ οὗ 
5 04116 δηὰ τεηδνοᾶ Ἰαΐοσ ὁ πονεῦ [αἰ] α Ὠΐτη. 

7. ]ετε δῇ μᾶ5 Ῥδεη ᾿Ἰκεηδα ἰο βενοσαὶ σμαγδοΐουϑ ἴῃ ὑσχοίδης 
᾿ἰδίοτγ---ἰο (αβϑαπάᾶσα, [6 Ττο͵δη ρσορμείθϑϑ, ψῆοβα ἔαΐα ἰδ τννὰβ 
ἌΕΝΕΣ ἴο Ὀ6 Ρε]ϊενεά, ᾿πουρἢ ρσγορμεϑογίηρ ποιμίηρ δαΐ τὰς (ται; 
ἴο ῬΒοοΐοι, [86 τῖνδὶ οὗ 1)επ)οϑίμοηθϑ ἰῃ [6 1.5: σεποσζδίίοῃ οὗ 
ΑἸΒβοηΐδη ρτεδίηθϑϑ, Ψ8Ο τηδϊπἰαϊμθα [ἢ6 ππρορυΐᾶτ Ὀαὲ βουπὰ 
ἀοοῖτηα τμαὶ, ἰξ Αἰμθὴβ ψγεσα ἴο ὄἜβοᾶρε ψοσβα δν1}}15, 56 σηιϑί 
δ τς ῬΡΕΔΟΘΔΌΙΪΥ ἴο ἴπ6 στονίηρ ρονοσ οὗ ΜδοἼοβάοῃ ; ἴο Πδηΐε, 

1 ΟΒαρ. χν. 1ο. 3 ΟΒαρ. ἱ. 1ο, 18. 
5. (Πρ. χχ. 8, 9. 4 ϑιδηϊενβ γετυΐσὶ Ολμγεῖ, 11. 430. 
5. ΟΒαρ. 1. 18. 6 ΟΒδρ. χυ. 20. 



χχυὴὶ ᾿ ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

ψ ΏοΒ6 ἡδίϊνο κἰδαΐθ, ΕἸοσεῆςθ, ὰ5 ἴῃ σεϊδιίίοη ἴο ΕἼδῆςα δηᾶ [ἢ 6 

Ετηρίτε 85 Ῥαϊδϑιίίηθ 5 ἴο Ερυρί δῃὰ Βδθυ]οη, Ὦ16 [Π6 ραοὶ 
1 [86 Ῥσγορμεῖ σου] ΟὨἹΥῪ Ῥγοῖθδι ψιμουΐ οἤδοϊς δραΐϊηϑι ἴῃς 
τὨϊοΚαηϊηρ 1115. Ρ 

8. Ηἰ8 5|}]6 σοσγεϑροηῃβ οἰοϑοῖν ἢ ναὶ γα 5δουϊᾶ ἐχρεοῖ 
ἔτοτῃ ἢἰ5. οῃαγαςσΐεσ. [{ ἀρ] δΥϑ 

(α) ΑὌΞβεῃος οὗ ογμαηθηῖ. Τῆΐβ ἰΠοσουρὮΪΥ Ὀοα(5 δὶβ ἱηαγί!- 
βοῖαὶ ἡδίυσο. δ 15 ἢοΐ ΟἿΪΥ ὈΓΘ- ΟΙΪΠΘΉΓΥ [86 Ρτορἢεῖ οὗ 5οζ- 
τονν, Ὀυϊ, 25 βγη Κίηρ᾽ ἔγσοση δηγτΐηρ Κα αἰ 5 ρ]Υ οὗ μἰτη5ο0]}, δηά 

{1} οὗ Ὠυπλ Υ 45 οὗ Ζ6α] ἔοσ (οά᾽5 δοημουγ, Βα ηδίυγαν ννὰ5 δὰ 
ἴο ἴπ6 5ἰπιρίθϑε ἔοστῃ οὗ ψογάβ ἴο ὄχρσεβϑβ ἴῃ 6 Ῥδὶη ἢ} ᾿τΔΡῈ 5 
ΜΒΙΟὮ ὄνσ Βο] ἃ ροββϑοϑϑίοῃ οὗ μϊ5 [βου ρῃῖθ. [Ιἢ Βὶπὶ [ῃ6 ρ]ονησ 

Ἰδησιαρα δῃά νἱνδοῖν οἷ ΤὨδγδοίοσιζα 15814}}}5 ψυϊτηρθ ἤᾶνα 

ὯΟ ῥΐαςθ, δηᾶ ψὮ1}]6 ἢϊ5 βίυγ]6 ἢδ45 ἃ Ὀδδιν οὗ 115 ον, 1ἴ Βδ5 

δῖ 115 Ὀεδὶ ἃ ϑῃδάδε οὗ βϑδάῃεϑϑ, δηά 115 ἔεσνουσ, θη 11 σθ65 ἴὸ 
ΒΈΟὮ, 15 [86 ἔδγνουγ οὗ Ἔβχροβίιδίίοη οὐ στίεῖ, 

(ὁ) Ἐτεαυεπῖ τεροτ το. ΤὨΐβ αἷσο 15 ἴο Ὀ6 ὀχρεοϊθα, 1πη85- 
ΤΑΌΓΟὮ 45 ἴῃ τηδίῃ ϑυρ͵]εοῖ, ἡ ψΏΪΟδ ἢδ 15 ομαγρεᾶ το ἀο]ϊνοῦ 

Ὠϊπγ56], 15 ἴῃς βαῖὴθ ἰχουρῃουῖϊ. Ἡονενεσ πλδη 14 [ἢ 6 ᾿πηαραϑ 
ὈΥ ΨΒΙΟΝ δα 1Πυϑῖγαῖο5 τ(Ὧ6 τπουρῶῖ, Ὠονανοεσ νατὶοἃ τΠ6 ἴη- 
165} ἢ ὨΙΟὮ ἢ τοραγάϑ 1, [6 5σἰηβ5 ἴο θῈ ἀδηουποσα δηά 
[86 ΡΘΏΔΙΕ165 ἐοσγεῖο! ἃ ἀῦὰ ἰῃ [86 τπηδίη 1Ἰἀδηςς 41}, 

1 ΟΒαρ. 11. 28 τερεαϊθα ἴῃ χίὶ. 13. 
» δ. 9, 29 ) ἶχ, 9. 
»», δὶ. 13-τ|156.,» 1. 10---ὄ [2. 
,»» ὍἼΙ1. 14 ΒΝ χχνὶ. 6. 
»,» Χιι2-ιό,, 11, 1.5-10. 
» Χὶι. 20 οὐ ΧΧ, 12. 
,,) Χν.2 τ ΧΙΙ, 11. 
»"᾿ Χν.Ι49. 15...» ΧΧΙΙΙ, 7, 8. 
ν ΧΥΙ͂Ι. 25 Ν ΧΧΙΣ, 4. 
,.», ΚΧΧΙΠ. 10, 20 ,; ΧΧΧ. 23, 24. 
,»» ΧΧΧΟΙΙ ἢ χῖν!. 28. 
»» ΚΧχχὶ. 25, 36,, χΧχΧΧὶ, 25, 26. 

1151 οὗ ῥΙδοεβ ἰπ ψΒοἢ [ἢ6 βατγα ἱπουρδι οὐ ἱπιᾶρα 5 τοροαίεᾶ--- 
ΤῊ ᾿Ὀγάβθῃ Ψ4]1, οῇδρ. ἱ. 18, χν. 20. 
ΤὮδ ἰυτηρα ῬδΟΚ, 1. 27, νἱϊ. 24, χχχὶϊ. 33. 
ΕΌτΥ [8δἴ Ὀυχηβ Κα ἔσο, ἱν. 4, χχὶ. 12. 
ΤΒΘ ἱγαναηρ νογιδῃ, ἷν. 31, νἱ. 24, χὶϊΐ. 21, χχὶϊ. 23, χχχ. 6. 



ἹΝΤΕΑΟΒΌΟΤΙΟΝ. ΧΧΙΧ 

(ὦ Ἐτεαυδηΐ σ8565 οἵ σοἰηοϊάδπος ἴῃ ἰαηρυαρσα ψΙ Θαυ]οῦ 
Ῥσορῃεῖβ, ἃ5 ΜῈ]1] 45 Ἔβϑρϑοῖδ!ν ἢ ἴῃς Βοοϊς οὗ ΠουἜΥοοτΩΥ. 
ΟΥὨ (15 αἷθὸ νὰ ΤΊΔΥ δδϑιν ρούοεϊνα [6 σεάβοῃ. [1 νγὰϑ διτταὶ 
τῃδῖ ομβ ἀδὲϊν ἜἼχροββὰ ἴο 50 πη οἢ ΟΌὈΪΟΘΔΟΌΥ ἴοσ [6 ῃδΐυγα οὗ 15 
Ῥτοάϊοτου5 βῃου]α Ὀ6 δηχίοιιβ ἴο να! σαῖς Ὠϊπη56 1 Ὁ. βμενίησ 
[δι (ἤδτα ννὰ5 ηὸ Ὀγδαῖκ, πὸ ψαηΐ οὗ βασηοην, Ὀοίνθθηῃ Ὠἰτηβοὶ 

δηᾶ [6 ο]άοΥ' ῬΡγορμοῖβ, [δὶ ν δὶ μα πιαϊηϊδι θά ννὰϑ ἴΠ 6 βδτ6 
ἴηαϊ ἴ6Ὺ Παά δνεῦ τηδϊηςαϊ δά, νὶΖ. [δὶ ΙΔΟ]ΔΙΤΥ δηᾶ ηδίϊοῃδὶ 

οὐηθ5 δηϊδι σα πδίϊοηδὶ ονοσίησον 1 ΤῊ πον]γ- ἀϊδοονετοὰ 

Βοοΐ οὗ [δε [,νν νου]ά, ννὸ τσ ψν 61 ἐχρεςοῖ, ΒΌΡΡΙΥ δὶπλ ἢ 
ΤΏΔΩΥ ΘΧΔΙΏΡΪ65 οὗ [015 [οδοῃίην. 

(ὦ) Νυχπογοῦβ ἱπιαραϑ υϑ6α Ὁ ψΔΥ οὗ 1Πυϑιγαϊίοη. Βαϊ Πότ 
Ψ6 Ποίίο6 ἃ θοῦ Αγ τσ] ηρ οὗ [86 ᾿τηᾶρα δηά (ἢ [Ὠϊησ οἰσηϊδοα 

Ὁγ 11. ΤΘγοηλ δ ἢ 5 νθθσηθηςοα δηα σαρ  αἰγ οὗ [πΠουρῆϊ ἀγα 50 στϑαῖ, 

ταὶ Ὀοέοσα ἢῈ μδ5 ἄοῃβ τοτο [ἤδη ργϑϑθηΐ τι.5 ΙΓ ἃ ροσίίοη 
οὗ τῆς. ἤρατο, 6 ἀἰβτη15565 1ἴ, δηά {4115 Ῥδοὶς Ὡροὴ ἴδε βυθ]θοῖ 
ἰἴ[561. ΤὨυ5 6.6. (ο11Δ}. 1. 15) ἢ6 5ρΡ6 815 οὗ [6 διἴἴδοϊς οὗ μοϑιῖὶε 
πδίϊοη5 ὉΡΟῚ [εἘτυβδϊθι πη οτ [Π6 ριΐδα οὗ λυᾶρ65 βἰτἰησ ἴῃ [ἢ 6 

Ἐϊϑίηρ ὉΡ ΘΑΥ͂Υ, Υἱῖ. 13, 25, Χὶ. 7, ΧΧΡ. 3) 4, ΧΧΝΪ. 5, ΧΧΊΧ, 10, 
χχχὶϊ. 332, ΧΧΧΡ. 149 15, ΧΙΙν, 4. ᾿ 

γγαῖοσ οὗ ραᾳ]], ν}}. 14.) Χ. 15, ΧΧΙΙΪ. 15. 
ΤἼῊδ 1πουγαῦϊα ΜΨΟΙΠα, χν. 18, ΧΧΧ. 12. 
ΤΠα ἤρϑ ἴοο δά ἰο Ὀε εαἴβθη, χχὶν. 8, χχῖχ. 17. 
ῬΏγαβοϑ Ὠοἢ οἴζδη χϑουτ---- 

ΜναΙκΚίηρ ἰπ ἴῃ6 βευοΥΠμ6858 οὗ (πῸ Ὠδαγί, σμαρ. 11}. 17, νἱῖ. 24, 
ἸΧ. 14, χὶ. 8, ΧΙ. 1ο, ΧΥΪ. 12, ΧΧΙ]. 17. 

ἼΠΕ ον] οὗ τρθῃ 5 ἀοίηρϑ, ἱν. 4, ΧΧὶ. 12) ΧΧΙΙ. 2, 22, ΧΧΥ. 5, ΧΧΝΪ. 
3, ΧΙν. 22. . 

ΤὨΘ νοῖςα οὗ τοῖσί β δῃά [ἢ6 νοῖςα οὗ ρἰδάηε, {π6 νοῖςβε οὗ ἰἢς 
τἰἀερτοοῖα δῃμὰ ἴῃς νοῖςα οἵ ἴμε Ὀγ46, νἱϊ. 34, χνὶ. 9, Χχχν. 10, Χχχῇ!. 
Ι. 
Μεὴ ἁγίηρ ἴῃ 86 βίερε ὈΥ {6 βινοσά, ὉγῪ ἴπ6 Ῥεβί!]θηοθ, δηᾶ ὉΥ 
πιΐηθ, χὶν. 12, 15, 1ύ, χν. 2, ΧΥΪ. 21, χχὶ. 7, 9, ΧΧΙν. 10, ΧΧΥΪ]. 13, 
χῖχ. 17, ΧΧχίϊ. 24, 36, χχχὶν. 17, ΧΧΧΝἾ. 2, ΧΙ. 17) 22, ΧΙΠ]. 11, 
ἵν. 13. (Ταάκεϑη ψἱἢ 5! σῃς δἀάϊίοηβ ἔτοσπι [Π6 .52εαζεγ᾽ς Οο»1η:621147}7.)} 
1 Ῥαγα]]οῖβ Ὀεΐνψθθη Το δῇ δηά οἷἄεσ ὈοΟΚβ, Ἔχοϊυβῖνα οὗ ἴποβα 
ΡΡΙἰοα ὉΥ Πευϊεγοποιῖγ, νοι μάνα Ὀεεῃ δἰγεδαν ρίνεη (1 ηἰτοᾶ. ΟΠ Δρ. 1. 
5), ἅτε 15. ἷν. 2, χὶ. τ ψ ἢ 76Γ. ΧΧΙΙ, 5, 6, ΧΧΧΙΪ. 15; 15. ΧΙ!., χὶν]. 
(ἢ 76τ. 1., ἢν ; 15. χυ. ψἱ 7ετ. ΧΙν 1. ; 15. Χ]. 190, 20 ΨΠῈ 7 εγ. χ. 

. 15. ΧΙΙ!. τό τὰῖϊὰ 7ετ. χχχὶ. 9; Ε1οϑ. υἱϊ!, 12 1 [οσ. χὶν. τὸ; 
, Ἰχχῖχ. 6 ψἱ 761. χ. 25; 5. οχχχῦ. 7 ΜΙ 7εγ. ΧΟ 12. (ὅες Ατὶ. 

γεπείαλ ἴῃ 51. δ, 1, Φιίω.) 

' 



ΧΧΧ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

οἶτγ ραΐεβ ἔοσ ὑμάρτηθηϊ, Βυΐ πὸ βοοῃδσ [85 ἢ ἰηάϊοαίϊδα 186 
5101116, [δ Ὧδ τεΐϊυγηϑ ἴο Ἰδησταρσα ποῖ οὗ πἀρηγχεηῖ θα οὗ ψαῦ]. 

Ιὴ τεραγά ἴο ναι δίίοῃβ οἵ βίυἹα ψ τ η [6 Βοοίς 1.561, (86 
Ῥτορμοῖ ϑμονθ ΤΙ ΟΥῈ ΟΔΙ]ΠΠη655 Δη ὦ ὈΠΙΟΥΓΩΠΪΥῪ οὗ ἴοπα ἴῃ ἴδ6 
ΘΑΥΠΟΥ Ῥαγίβ ; (86 Ἰατίου ἢᾶνα τόσα ἴγαοαβ οὗ Ἰηἀἰν ἄι14] συβετγίηρ. 

9. Τῆς Ηορτον οὗ 7εγεση δὴ ἀἰϑρίαγϑ ἃ σοηϑ᾽ ἀογα 6 ὨυΓ ΘΓ 

οὗ νοτάβς δηά ρζδιῃχηδίϊοδὶ ἰοστηϑ, ΒΊΟΝ ἄο ποῖ Ὀεϊοηρσ ἴο [ἢ6 
Ἰδησυάδρα ἴῃ 15 ΡυΓοῦ δῖδίθ. ΕῸΣ 815 056 οὗ [6 5ρ60165 οὗ ΟΥ̓́ΡΠΘΣ, 
ΟΥ̓ 5Βεοζαεῖ νη, “4116 ΑἸΡδβἢ, 5866 ποίθ5 οὔ οἤδρϑ5. χχν. 26, 

}}. 1. ᾿ 
Ιο. 76 γο Δ}5 5016, Ὠονονοῦ 1 ΤΏΔΥ ἴοπῃ 4 οοηίτγαἌί 

ΨΠῺ ταὶ οὗ Ι5δϊδῇ δηᾶ οἴπεογϑ, 15 γεῖ {γὺ}]Ὺ Ῥοείίοαὶ. “1 νὰ 
σΟΙΏΡΑΓΙΕ [Εγοσ Δ }}5 ἰδηα 1 (ἢ {86 ἔτυ{] (Αυτ6] ἀηα σε ἄατ-ἔογοϑῖ 
οὗ Ιϑδϊδὴ, 1 15 ἃ ναβίθ, Ὀπῖϊ ἃ ροείίς ψαβίθ, δηά ἃ για ᾿τηᾶρα οὗ 
1ὴ6 τ Ιδηςοδον 5ιδΐα οὗ [μίησϑ, ν Ὠ]οἢ ἸΔῪ Ὀείοσα ᾿ὶ5 ογθ53 “δ 
5 οογίδίηϊυ ἴῃ6 στεδαΐοϑδι ροεῖ οὗ ἀδϑοϊδιίίοη δη βούζον, Ὀσοδιιϑ6 
ἢ6 τιοϑβὶ ἀβορὶν ες ]5 με πχϑ,᾽ 

ΓΗΑΡΤΕῈΒ 11. 

ΘΟΝΤΕΝῚΒ ΑΝῸ ΑΒΕΑΝΟΕΜΕΝΤ. 

Ι. ἼΤἢδ Ρῥσορῆθοϊθθ οὗ [Θσθηλίδῃ οονοῦ, ἃ5 ὰ αν 566ῇ, 
ἃ Ῥοτοά οὗ δ ἰδαϑὲ 5δοῃγα [ΠΥ γεασβ. Βυΐ δ κὙὝὸ ὑὉσοοθδα ἴο 
τοδὰ ἴδ Βοοῖς ἰῃ ψὩϊοἢ [ΠΟΥ δηᾶ ἴλ6 Ἔνεηῖβ ὨΪΟὮ δοσοιηρδηϊθαι 
1μοῖὴ 8.6 σοηϊαϊηοά, να πὰ ἐμαὶ ἴῃ6 οτάεσ οἵ διτδηρθιηθηῖ ἰ5 ποῖὶ 
(δὲ οὗ {ἰπι|6Θ.{. Ῥτορββοίββ υἱἱεγεᾶ ἴῃ (186 ταῖρῃ οὗ Ζεάοκίδῃ οσουῃ 
ἴῃ [86 τηϊάςι οἵ ἰῆοβα [παῖ τοῖα ἴο [δ μοίακιη, ὍὙὴθ [615 

οαρίϊνα5. στα ἴο ΒΑΡΎ]ΟΩ ὈΥ ΝΟ ΒΠΔαΉΘΖΖΑΓ ἅτ δά άγαβϑα 
ἴῃ ψοτάϑ οὗ σοχηΐοτγί, 5εν 6 σἃ] σμδρίοσβ δάσο ῦ ἤδη [ἢ6 δηηοιηςὸ 

τηθηΐ τηδάδ ἴο [ἐποϊακίπιὶ [Πα δὶ ὄνθηΐ 15 ἱπηπληθηῖ, ΨὮ116 (ἢ 
ΡΙΟΡΗΘοΐο5 ΨΠΙΟἢ ΟΠΙΕΗ͂Υ ἔοττη ἴῆ6 ἰαἴοσ ροσγιίίοη οὗ ἴῃ6 Βοο 
᾿Δη χο]αῖα ἴο ἐοσείσῃ πδίίοηβ (ο 8805. χὶν].---]1.), εῖα στηοϑί Οὐ 

ΤΑ βιμ αν οδαγαοίογίϑιϊς 15 ἐουμὰ οὔαρϑ5. 111. 1, νὶ. 3-.5, 27--ῆς 
ΧΧΙΙ. 6, χχν, 1:ό, ψἜοτα 566 ποῖίδϑβ. 

3 ιαῦτοεϊξ φυοϊεά ἴῃ «ϑφεαζεγ» Οορεη θα 2147}. 8 Τυϊὰ, 



ΙΝΤΕΚΟΘΌΦΣΤΙΟΝ. ΧΧΧΙ 

οἵ τε ἀεϊϊνετεα Ὀείοσα [6 θηδ] ονεγίμτον οὗ 186 ΟἿ δπὰ 
Κιησάοχῃ. 

Ἷ 2. 80 [ΔΓ 85 ΔΩΥ͂ ΟΥ̓ΕΓ 5 ορβεύνδθϊε, ᾿ξ 15 δὴ ογᾶεγ ηοΐ οἵ 
ἴπης Ῥαΐξ οὗ 5υῤ]οοις-τιαϊίοσ, ὙΠ ξο]ονίησ 15 ἃ ΒΌΠΊΤΩΔΙΥ 
οὗ τλ6 σοηϊοηΐα οὗ [86 ΒΟΟΚ. 

() Ὁμαρβ. 1.--χῖν. Ῥυορββοῖθθ τοδί] τσεϊαϊϊπρ ἰο ἤοτὴθ ὄνεηίβ 
δΔηὰ ΒΙκίοΟΥΥ οὗ [Π6 {ἰπη68. 

(1) ΟΒδ}5. χῖν!.----Ἰ. Ῥσορῇθοίεβ τοϊιϊηρ' ἴο ἔοσεῖρῃ παίϊοῃϑβ. 

(111) Ομ αρ. 1. ΘυρΡΡ] δι η αυΥ δπά Ὠἰβίογιοαὶ. 

(1) πᾶν ῬῈ βυδαϊν! 6α τΠυ5 :--- 

(α) ΟΒδρ5. 1.---χχ. Ῥτγορῃβοΐβϑ τοί ἴτοτα [86 [ἰπλ6 οὗ ]7ετεπιῖδμς 
041} (1318 γεας οὗ Τοβίδῇῃ) ἴο [86 «ἢ γεασ οὗ Τἐβοϊακίτῃ. 

(ἢ ΟΙμιαρβ. χχὶ.---χχν. σ4. Ῥιορῃβοῖεβ ἀϊγεοϊεαὰ αἱ νδγίοιιβ {{π|6ὲ5 
δραϊηξὶ [π6 Κίηρβ οἵ [ἀΔἢ αηὰ ἀραϊποί [6 [4156 Ρτορβείβ. 

(ὴ ΟΒδΡ. χχυ. 15--238.. Α Κιπὰ οὗ βυσωσηδσυ οἵ ἴδε ἔ1}16ῦ ῥτα- 
ἀϊοοης αραϊηϑὶ ἔοσγοῖστι πδίϊοηβ ψ οἢ οσςσιγ ομαρ5. χὶνί. --- ", ; Ροῖθαρ5 
Ῥἰασεα Βεῖα 845 βιρρεβίεα ὈΥ̓͂ (Π6 δηποιιῃσειηθηΐ οὗ [86 ἘΡΡτοβοβίηρ᾽ 
ογοτ ἤχου οὗ Βαδγίοη, ν]οἢ δηάς (ὁ). 

(7) Ομαρβ. χχνὶ.---χχν!, Ῥχορῇθοῖεβ σοποογπίησ (ἢ [411] οὗ 
Τοπιβαίθτ, τ Ὠϊδίοσίοαὶ ποίϊοθα ἰμἰογβροσβοᾶ, ὙΤΉρβα Ῥεΐοηρ ἰοὸ ἀ18- 
τεηΐ Ρετοᾶς οὗἨ 7ϑσγοιη δ β 11{π, απ βϑείω στουρεὰ ἰορείῃογ μεῦε ἴῃ 
δροογάδηος Ὑ1 (86 ῬυηοὶΡ]86 οὗ ἀυτδηρϑιηθηξ τηθηἰοηθα ἀρονα. 

(ὴ ΟὨΔΡ. χχῖίχΊ. 1,εἰϊεσ δηᾶ τηδβϑαρθα ἴο {πΠ6 οσαρίνεβ 'ῃ Βαργίοῃ. 

(5) ΟΙιαρϑ. χχχ., χχχὶ. ῬῬχγορῇδοϊαϑ τί Ὁ οὗ οοτηΐοτὶ δηά Βορε.- 
“- (ρ) ΟΔρ5. χχχί!.---αῖν. Ἡ]βίουΥ οὗ [86 ἔνγο γεᾶτβ ργθσράϊηρ ἐπ 6 

“πτα δηα ἀεβίσυοϊίοη οὗ 76γυβαίθαι ΕΥ̓͂ [Π6 (Βαϊάδεδηβ, δαπὰ {πὰ 
ἤδοῖθβ οὗ 7εγεϊηϊδῃ ἀυτηρ ας ἰἰηθ. ΟΠδρθ Χχχύ., χχχυῖ. Ὀτεαὶς 

Ὠσχοποϊορίοαὶ οτᾶθγ ἤοΊα, 

(1} Παρ. χὶν. Αὶ βυρριθσιθηίδευ ποίϊςε οἡ ἴμ8 ρατὶ οὗ Βαπιοῇ. 

ΤΏΔΥ ὃ 5υδάϊινιἀςα [ἢ :--α 

4) ὍΠΒΔρ. χὶνὶ. 1. ϑϑαρειβοηρίίομ. 

δ) ΟΒΔΡ. χὶνὶ. 2---28Ἢ. Αραΐηβὶ Ἐργρί. 

ῶ ΟὨΒδρ. χὶνὶἹ. Αραϊηβίὶ {π6 ῬΣ σι 65. 

4) ΟΠΔΡ. χὶνὶ, Αραΐηβε Μοδῦ. 

) ΟἸὨμδρ. χίϊχ. 1--ῤἋῸ. Αραϊηβίὶ Ατηπιοη. 
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(5) Οδαρ. χϊϊχ. 7.---Ξ. Αραϊηβί Εάομῃ. 

(σ) Οιαρ. χὶΐχ. 23--27. Αραϊηβὲ ᾿ϑδτηδβουϑβ. 

(Δ) ΟΒδρ. χἱῖχ. χ)8---22. Αραίΐηβί Κοᾶδν δηὰ [1λΖοσ. 

(ἢ Ομμδρ. χίϊχ. 34--.3290. ᾿Αραϊηϑὶ ἘΠδλ. 

(5) Οβαρϑ. 1., 11. Αραΐηβὶ Βαργυ]οη. 

3. ϑύοἢ Ῥεοΐηρ ἴδ6 διτδηροηθηῖ οὗ ἴῃς σοηίϊοηΐθ, ψα ἢᾶνς 
ὯΟΝ ἴο Θηαυγα Ὑ ΒοΙΠοσ νὰ ἤᾶνα ΔΩΥ οἷπ6 ΨὨΪΟἢ ΨΜΠΜΟ συϊᾶθ υ5 
ἴῃ δὴ αδἰίζειηρὶ ἴο Ἂχρίδίῃ 11. ϑυοῇ ἃ οἷπθ ἰ5 ἴο Ὀ6 ἰουπὰ ἴῃ 
οἶδρ. χχχνὶ. νε τοῖα τεδᾶ, ἃ5 ψ ἢανὰα ποιϊοερᾶ αδἰγοδαγν,, 
(μὲ Βαγιοῃ ψτίϊθθ (νοῦ. 2) ἰῇ ἃ τσ] [Θγολ δ} 5 Ῥσορῃθοὶθϑ 
ὁ ἀραϊηϑδὶ ϑγδ6] δηᾶ δραϊηϑδί [υὐδἢ, δηάὰ δραϊῃϑδὶ 411} [δ 
ὩδιϊοΙ 5" ἔγοτλ ἴ86 ἄδγϑβ οἵ [οϑίδῃ {}}} [6 ργδβδεηῖ (418) γεᾶσ οὗ 
7εμοϊακίτη. ὙΏΘη ἐπῖ5. ΤῸ}} νὰ θυχηεά ὈΥ [πε Κίηρ, Βαγιςοῇ 

τοῖα δηοῖθεσ δἱ (μ6 ἀϊοϊαίίοη οὗ Ττεπγίδη, 45 θεΐοσθ, ςοπιδίῃίηρ 
4}1 τ6 νογάς οὗ [86 ρτγενίοιιϑ οὔθ, ψ ἢ116 τοτα ψοῖα δα δα 
υηΐο [Ὠοτὰ πλδὴν Κὸ νογάϑ ἢ (ναῖ. 32). ΤὨΪ5 (Πμογαίοσα ρσῖνθϑ τ5 
16 Ὡυο]ευβ οὗ [6 ῥγθϑθηΐ Βοοῖΐς, δπουρὰ [86 ρῬοσχίίΊοη ψϊο ἢ 

Ῥιδοδᾶεβ τηἷϊς ρα οὗ (ἢὴ6 ἡδιζδαῖνθ, ἃ5 ὰ Ὦδνα ἱΐ, σδῃηηοῖ 
Ὦανα Ὀδοη ΨΈΟΙΥ σοηϊαϊηοα ἴῃ [λ6 τοὶ] νος Βαγυςἢ [θη 
ντοῖθ. Οδρ. χίϊὶ. (5666 ποῖΐρϑ [867 6) Ὀθ]οηρβ 1 811 ΡγοΟ Δ ΌΙΥ 
ἴο ἴ86 νεῖῪ εηὰ οὗ 768 ο δἰ πλ5 τορι οΥὁἮἨ ἀνθ ἴο [δι οὗ 15 

δ αϑ5οσ. Οἤδρ5. χχὶ. δηᾶ χχὶν. δῖ5ο Ὀεϊοηρ ἴο [86 ἄδγϑ οὗ 
Ζεάεκιαῃ, 85 ἄο οβδρϑ8. χχν]!.---χχχῖν. 

4. τ ἀρρεαῖβ ἴπδη (πὶ ΤΘτοτηϊδῃ, {|| οἴου Ῥτορβοίϑ, 
ΟΥ̓ οαυδοά το Ὀ6 ψτιτίδῃ ὈΥ 5 5οσῖρθα στοῦρϑ οὗ ρσορβεοίθβ αἱ 
85 Ὧ6 υἱϊοτεά [Πδ, ΟΥ̓ ΔΙ͂ΟΣ βοιὴς ἰάρ56 οὗ [π|6. Τδα ἘΕ16 τς 
ΒΟΟΙ (οΒΔΡ. ἱ. 1--3) ποχὶ βυσρεβίβ ἴο ἃ8 ΌΥ ἴῃ ρϑου]αγ 1, 
ὙΠ ἢ 1τ ἀϑϑυπγθ5, δοίην οὗ [η6 ΨΑΥ ἴῃ ΜὨϊοῆ (5 85 ἃ 
{νὰ σοιήρασα ἃ ἢ (δ6 Ιηἰτοάυσοι ἴο οἴὸΥ Ῥσορῆῇε. 
6.5. Ιβα δὴ οὐ Ηοϑϑα, ψ 5841] 5866 ποῖ ΟἿἱΪἱΥ ἴμαϊ ἱΐ ἀἱ 

ἔτοτη {διὰ ἰη ἔοστω, θυ [δὶ ἴῃς ἀϊἴδγθηςς 15 οὗ ἃ Κιηᾶ (ἢ δ! 
Ρ]165 τερϑαϊβα δ᾽ιογδίίοη ἴσοι [86 οὐἱρίηδὶ βῇαρθ. Ἄοσβα 
ΤΑΙ ΝΟΣ 6 }} Ὀ6 [6 Βοδάϊηρ οὗ ἃ ῬσορῇθοΥ ἱηοϊυάίηρ οἡ] 
υἱζογδηςο5 οὗ 7οϑἱδ δ σεῖρῃ. ψοῖβα 3 15 δυ θην δὴ αἀὰ 

Δ ΟΒλρ. 1. 8ὶ' 12. 



ἹΝΤΕΟΘΌΚΣΤΙΟΝ. ΧΧΧΙΙΙ 

τλδὰβ ψ ΏΘΩ 4 ΣΟΥ σσοῦρ ὰ5 δἀάθα, δῃά ὄνθῇ 85 ἰὶ ϑἰδηάϑβ 
ἄοεβ οὶ ἱποίυας [πὶ ρατί οὗ [86 ἰβίοσυ οὗ 186 Βοοῖς Ὡς ἢ 
Ῥοΐομρϑβ ἴο ἴῃς ρεσγοᾶ δζοσ ἴῃ6 ονεγίῃσον οὗ [6 [εὐ ]5ἢ Κίηρ- 
ἄομῃ. [{ 15 τηοϑὲ ῬγΌΡΑὉ]Ὲ {ποσχείοτα [δὲ δἴ βου δυο  ροσιοά 
ἴδῃ ἴῃδιὶ ἰγεαϊεα οὗ ἴῃ ομδρ. χχχνὶ. [ϑγεσηϊδῃ Βδά ντιτ6 ἢ ΟἿ6 
ΟΥΓ ἸΟΓ σ͵ἹουΡρ5 οὗ Ὁτϑάϊοιίουβ, ψὨϊσοἢ ψουὰ 411 πὸ ἄουδὲ Ἐς 
Ἰποογροζαῖϊθα ὈΥ δἴπὶ ΜῈ ἴμ6 πον τηδίίοσ σοηίϊαϊηθα ἴῃ [Π6 ΣῸ]] 
οὗ οἢδρ. χχχνυῖ. 

5. Αραΐῃ, Ὀγ [Π6 οΪο56 οὗ Ζεοάο κι} γεῖρῃ, ταῦ πονν πηαιῖοῦ 
45 ΤΟΔαῪ ἴο Ὀὰ ᾿ἰηἰτοάμποκά ᾿ἰηΐο ἴἢ6 ΒοΟΚ. [να δϑὶς ΨὮΥ [ἢ Ϊ5 
ν 85 οὶ ἄοῃε ἴῃ ἴδ6 σὨγοηοϊορίοδὶ ογάσγ {παὶ 6 τηϊρῃξ δχρθϑοῖ, 
[6 ΔΗΒΘΨΟΙ 15 ἴο Ὀ6 ἰοιιηά ἴῃ [86 Βἰδίοτυ οὗ ἴῃ ρεσοά. Αἱ τῆς 
ΨΘΙΥ ἴἰπη6 δαὶ τῃ6 ςο]]δοίίοη οὗ ψμὶοἢ τ[Π6 ΤῸ]}] (οΠᾶρ. χχχνὶ.) 
σοῃϑίϑιθα νὰ5 σηδάθ, Τεγεσηϊδῃ ννὰ5 ἃ Ὀχίϑοησσ, δηα ργθϑθηῖν 
δὰ ἴο Ην ἔοτ ἢϊ5 6, Ηδ ἀϊά ποῖ γείυσῃ το Γογυ β5δ] 6 ἔοσ βοπῖα 

γθδῖϑθ. ΘΘΟσΘΟΥ ἢδαά το Ὀ6 ορβοσγνεά ἀυτίηρ [815 Ρεοά, δηὰ ἴῃ 
αοϊ ψ μᾶνε 20 Ῥ͵ΥΌΡΠΕΟΥ οὗ 7Θγεπηϊδῃ ἴῃ [06 Βοοῖὶς 11} {Π6 

ΟΠΒα]ἀδοδηδβ᾽ ΔρΡρσοδοῦ δἱ ἴδε εῃὰ οὗ 76 οὶ πλ5 τοῖρῃ. Αραΐη, 

αἴϊτοσ (6 ἴσου] 65 δηᾷ ἱτηργδοητηθηΐ ψϊσἢ Ὀεΐε] Ὠῖτὰ ἀστὴρ [868 
τεῖσῃ οὗ Ζεάεκίαμ, οὐ [με σδρίυτε οὗ [86 οἰ }εγεπιίδα νὰ5 ἰάθη 
ἴῃ ομδίῃϑβ ἴο Ἀδιηηδῆ, δηᾶ ᾿πουρ ἢ ΡΥ σΘΉΓΥ δεὶ ἔγεο, γεῖ ὈΥ (86 
ἀδαῖ οὗ (δά δι δὴ δηά ἴῃς ἰοσοθά ἢϊρῆς ἰαἴο Εργρί, (Ο]ον α ῥσο- 

ὈΔΟΌΪΥ ὈΥ ἃ ϑρεθαν δηά ν]οϊεηὶ ἀδδίῃ τἢετο, 6 ψουϊά μὲ ἰηάδογοα 

ἴτοτα δὴ οὐ οσν δυγδηρεπιεηΐ οὗ [86 016 ΒΟΟΙΚ οὗ δῖβ. ῥσόρῆθ- 
εἶδ5. Ασςοοχάϊηρ]ν [6 16] πο ηΐ οὗ [ἢ15 ἀπῖγν, 85 Ὲ ΠΊΔΥ ϑΌρροΞ6, 

611 ἴο Ηἰβ {πιιβῖυ Το] ονεσ Βασιςῃ, Τἢυ5 να βπά 1ἢ 186 Βοοϊκ, 
ἃ5 ΜῈ ΠΟῪ ἢδνα ἰἴΐ, σεσίδιη ροσζοῃβ οὗ [Ἔγετ δὴ ἰδίου Ῥσορῇε- 

αἶ65 (6. δ. σβδρϑ. χὶἹὶ., χχὶ,, εἴς.) ἰμϑεγίβα ἰῇ [πὸ εδυ θοῦ τῸ0}}; ν 6 
Βηά α͵5ο [16 Ὠϊδίοτυ οοῃηεξοϊοᾷ ψΊῊ 1Π6 1451 γεαῖβ οὗ [86 Κίηρ- 
ἄοπ), δῃὰ ἴῃς ὄνθηΐβ ΨΏΙΟ, ἱπηπηχοα!δἴοὶν ΤΟ] ον, δηα ἴῃ6 ῥσο- 

ῬΒΘΟΥ δἀάγαββεά ὈΥ 7 δγθηϊδῃ ἴο Βαυιο ἢ Βη561 (ἢ Δρ. Χ]ν.). 

6. 'γε εἀπῃοῖ, Βοψανοσ, {πη Βαγαοῆ ἴὸ ἤᾶνα ὈδΘΏ 1Ώ ΔΗ͂ 
56η56 ἴ86 δυΐδμογ οὗ ἴῆ6 Βοοῖϊκ. Τδ6 νεῖν Ψψοζάβ οὗ [Βαϊ σμαρίρσ, 
ἩΠΙΟὮ 15 50 5. Σ ΟΕ Ρούβοηδὶ ἴο Ὠἰτηδ561 (χὶν., 566 Ἔϑρεοῖδ νυ νου. 
5), ϑ8ιενν ψῆδΐ ἃ σι] 6 ἔε]ϊ ἴο 116 Ὀεΐνεεη Ἀπ δηᾶ ἢ15 τηδϑῖοϑσ. 
ΤῊῖβ ἔθο] σ᾽ σθοῖβ ἴο ΡῈ [δὶ τ ῆϊο ἢ ῥτενθηϊεα ϊτι ἴσοσῃ νεη- 

τυτίηρ Ὁροῦ ΔῺῪ πἰὴρ {πὸ δὴ δέσδογαίε αιταισογαθηῖ οὗ τὰς 



δ 
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οοπίσηϊΐβ, ΤΟ ἢ 1655 ὌΡΟΣ δὴ δααϊτοη οὗ ΔΩΥ πιδίίοσ οἡ ἢ οὐ 
ΤΟΒΡΟΏ5101Π1γ1, Ενδη ἔνα σταηΐ (ΠΟ σὮ 1ἴ Θοοτ5 ἀουθί 1) ἐμδὲ 
[86 κ»2ηἀ ομαρίοσ ψὰ5 δάἀδὰ θγῪ Βαγιςῖ, [815 ἄοε5 ποῖ σοῃβ ἱξαϊδ 
Δῃ δχοορίίοῃ ἴο ἴπε βἰδίοτηθηϊ τλδάθ ἀθονο, 1 δος Ὦ 845 σγαρίοσ 
51 δη 48 ψ ἢ ψογαάς ᾿ηἰτοάυοεα Θρϑοῖα!ν ἴο συαγά δραϊηϑδὲ ΔΩΥ 
ἰἀδηιβοαϊίοη οὗ ἴῃ6 νψυϊοῦ οὗ ἴῃ6 ἤηδ] οὔς στ [ἢ 6 Ρῥσορδοῖ. 
1,451]}γ, 15 Βάγαςἢ δά (611 Ὠἰσγη56 17 διηρονογοά ἴο δά οῃ ἢϊ5 ὁ ἢ 
δυς βου ἴο [6 νψοχαᾶβ οὗ [ ἐγεσηΐϊδῃ, ἢ6 νου συγοὶν μᾶνα ρίνεῃ 
τ.5 84η δοοοιηΐ οὗ 8ῃ Ἔνθηΐ οὗ βσῃ ἄδορ ᾿ηϊεγοϑὶ ἴο Ὠἰπηϑοϊξ δπᾶ 
ἢἣ᾽5 ταδάθυϑ 85 ἴῆ6 ὑσορῃεῖδβ ἀθδαῖῃ,. “ Ρ]δίην ἴθδσα ὰ5 ἃ οἱ σα 

ἀεδηεά ἀϊδιϊηστίίοη θεῖοι [6 ψοσαβ οὗ ἃ ὑσορῆδεί δηά [8όὅ536 οὗ 
186 υπϊηβρίτοά τηδη 3. 

7. Τδὰβ τΠδη 186 νΕΥῪ ἰδοῖκς οὗ ογάδσ, 1ξ γγὰ συ 580 50, ψ Εἰο ' 
186 αἰβρίαγεα Ὠδσθ, βεῦνθϑ ἃ νυ ]6 δηάᾶ ἴῃ σμονίησ [δαὶ να 

Ῥοϑ5655 (26 ψοῖὰβ οὗ Τογθι δῆ Ραυΐϊ τοροῖθοσ ἴῃ [ἢο56 ϑδῃὶ6 

Ἰγοῦ]οι15 {ἰπ|65 ἴῃ [6 σοῦγϑε οὗ ψ Ὡ]οἢ ΤΏΘΥ ΕΓῈ βρόκθῃ, ποῖ 
᾿διταηρεᾶ ἢ (6 σατο δηὰ τηεῖποά ψῃῖο νου] ἢανα θΘΘα 
αἴϊεγναι 5. οι] ογθά ἴο σευηθαᾶθὶ δηὰ δι [δηλ ἴο τηθηβ ποίΐοηβ 
οὗ ῥσοργεῖγ. [τ 15 ποῖ ἴῃς ΒοοῖΪς οὗ ] γοιλδῃ δαϊτοα ὈΥ ἃ δπΐυγα 
δεηογδίίοη, Ὀυϊ δἷ5 νοτάβ, 8ἃ5 ἴποὺ [611 ἔγοσῃ [π6 ᾿ηϑριτοά 1ρΡ5 
1Ποηλβεῖνοϑ, ἰμδΐ ἀῦὸ ἴδπ5 ἴῃ (οὐβ Ῥγονίἄδηςε ῥγεϑεγναᾶ ἴο 5. 

8, Τα ᾳυσοίίοῃ οὗ ψ ΙΓ νὰ ἢᾶνα 051 ἱγεαϊεά, μον ἔδτ (86 
Βοοϊκ οὗ ]οτειιϊδῃ, ἃ5 χα ΠΟ Ὦδνα 1ἴ, ρίνεϑ᾽ 5. 1Π6 ἐχαςὶ ψοσγάβ 
οὗ [86 ργορδεῖ ᾿ιἰπηβε]ῇ, 15 οΙοβαὶν σοπηοοϊοα ν ἢ δηοίβοσ, τ ὨΙΟῊ 
6 οδῃηοί ΟἿ ἴο ποῖΐϊοθ. [{ 15 ψ6}1 Κηόοψῃ ἰδὲ (ἢ6 δδι]!εϑῖ 

οχί βίη ἰτϑηϑ]δίίοη οὗ ἴῃς ΟἹὰ Τεβίδιηθηϊς 15 τδί τῃδᾶθ ἰηἴο 
ατοοῖκ8 ἔοσυ [Π6 56 οὗ [86 76ν5 δῃηά οἴποῖϑ, βρεακίηρ [δὲ ἰοηριιο, 
ν 0 ᾿νε δὲ ΑἸεκαηάτα ἴῃ Γονεσ Εργρὶ (αροσΐ Β. Ο. 277). ΤΕΪϊς 
{Δ 5] το ἔοσ ἴὯ6 σῃοϑὶ ραγί δάδεογθες ψ το] Ό]Ὲ 6} γ ἴο 
16 Ηδθῦτον δ5 Ψὰ ΒΟΥ Ῥοβϑ58685 1. Βυϊΐ [ῃ6 Βοοϊς οὗ Ϊεγοσηδῃ 
ῬΓΟβθηῖβ ἴῃ Ρ]4ς65 50 5:α τ] δ᾽ Δῃ Ἔχοθρίϊοῃ ἴο [Π]15 συ]ο, [δ βοιὴς 

1 ΤΠ 541716 15 ΞΘ ΤΏ ὉΥ [Π6 5ἰγῖθ, μοὶ 15 580 σου ον [ἢ 6 βατὴς 
τὨχουρδουῖ [6 ΒοΟΙ. 

3. 866 ,δρεαζενὴς Οδ)ι7, 6 ΩΡ, Ὁ. 323, ἀῃὰ ἴοσ [86 εἐχρ᾽αηδίίοη ρίνθη 
θονς οὗ (ἢ Ἰαοῖς οὗ ογάεσ, Ὁ. 322. 

8 ΟΟΣΩΙΏΟΙΪΝ οΔ]]οὰ [86 ϑεριυαρίηϊ, οὐ ΓΧΧ., το [6 Ὡυτθοσ οὗ 
ἰτδηβίαἴουβ βαίὰ ἴο αν ὕθεῃ δρίουθα ἴοσ ἴῃ6 ρυγροβε ΟΥ̓ Ῥιο] ΩΥ 
ΤΠΠΔᾶε]ρΡἢι8. 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. χχχν 

ἢανα Ὀδ6οη ἱηαιυςξδά ἴο εμαυΐγο, νὨΙοἢ 15 ἴο Ὀδ6 [ο]ονεὰ  (δη 
ἴ Ὀ6 ἴθαὲ [86 ατεοὶκς 15 ἰῃ (5 σά56 ἴῃ τηοτὰ οοττεοῖ, δηᾶ τἢαὶ 

(Ὡς Ηδεῦτεν ταργεβθηΐῖβ ἃ ἰαῖεσ εἀϊίίοη οὗ ἴπ6 ντηρθ οὗ τῆς 
Ῥτορδεῖν 

9. Τοοκίηρσ ἢγϑὶ δ [16 ἔδοῖβ οὗ ἴδε σαβα νὰ πηάᾶ 

(α) ἴδαῖ ἴῃ τῆς ΓΧΧ., 25 σοτηρασοαὰ νὰ τ6 Ἡδῦτεν, [ποτα 
816 ΝΟΙῪ ἔονν δά ἀϊτοησ, Ὀϊ δῃ τ Ώ56 ΠΌΡΟΣ οὗ {{ΠΗἠἢ ρ΄ ΟΠ 15- 

βἷίοῃϑβ θοϑιθ5 βοὴ οὗ ζοσζα ἱπηροσίδῃηςθ. Οχ ἴῃ ψ80]6 1ἢ 16 

1ΧΧ. αδουΐ ομδ-ῖρ ἢ ρατὶ οὗ [δς6 ἰεχὶ δ5 1 βἰδηάς ἴῃ (88 
Ἡδοῦτον 15 ναι. ὙΏΘΓΕ 5 θ651465 ἃ σογίδίη διηοιης οὗ 4116- 

ταῖϊοῃ οὗ ραβϑαρεϑ, δῆδοιϊ:ρ [Π6 5656. 

(ὁ Τῆα διτδηροιηθηΐ οὗ (86 ῬτορΒβοῖεβ ασαϊηϑδί ἰογοὶσῃ 
ὩΔΌΏΟΩΙΚΝ αἰεγα ἴῃ ἴ[Ώ6 ἴνο. [Ι͂ἢ (86 ΓΧΧ. ᾿ηϑιοδα οὗ σοτηϊηρ ΠδΑΓ᾿ 
186 εηὰ οὗ [πε ΒοοΪἷς (05. χΙνὶ].---11.) [ΠΥ βιδηά αἴϊοσ σβδρ. χχν. 
13, ἀῃᾷ τΠογοΐοσα Ὀείοσε [6 ϑδϑοϊΐοη οὗ Κιπάγεα βυδ᾽]θοι-πιαίίοσ 
ΨΏΙΟΒ Ὀορίη5 ομαρ. χχν. 14. Αἶβδὸο {ῃεῖὶγ οσάδσ οὗ βδεαυδησα 
Διηοῦρ ᾿ΠΘΠΊ5ΕΪνε5 ἀἰεσθ. 966 ὃ 13 Ῥεῖον, 

Ιο. Τῆϊβ ἀϊβεγθηςσα Ὀεΐψεοη [86 Ἡοῦτον δηᾶ ατρεῖς ἔουπβ οὗ 
ἴῃς Βοοῖκ Ἔχ βίδα ἴῃ [δες {πὸ οὗ Οτίρεη. [Ι͂ἢ ἢϊ5 Ἐρι βία ἴἰο Αἰτὶ- 
σΔυ5 (Ρ.56, Μίρῃς ἙΔΙΠοη), μΠ6 5ΒρΘ ΚΒ οὗ Τ εσοιηίδῃ 85 ἃ ῬοοΪς “ἢ 
ὙΠΟ να ἐουηα τυ σἢ ἰΓδηϑροϑιῖίοη δηά δ]ἱζοσγαϊίοῃ οὗ [6 ννοτάς 
οὗ [86 Ῥσόρῇθοίθβ. [ἰ 15 οἰθασ βονενοσ (δηα [ἢ 15 15 δὴ ἱπηροῖ- 
ἰδηΐ Ροϊηΐ ἴο ηοίϊο6) (δὲ ᾿ξ 15 ηοΐ ἃ σᾶβε οὗ ἴψο ἱηάδοροημάσδης 
οΟἸ]οοἰοη5 οὗ ΤΥ 8 }}5 γιτησβ, δίησα 16 [6 αἰ θγθησθϑ 
ψουἹὰ οχίθηα ονοσ (06 ΨὮΟ]6 νοῦς ἢ το] σα ]6 ὄνθῆηθ55, 

ἰηβιεδά οὗ Ῥεΐηρ σοηβδηρα ἴῃ στεδῖ τηδαϑυσγα ἴο οογίαϊη ρατίβ οὗ 
1, δηά ζυγοῦ (45 ἃ (σειτώδῃ σοτησηθηΐδίοσ 1 σοηδσκ5) 6 σῃμουὰ 
ποὶ Βηά [Π6 ρῥβϑουϊαῦ ἰοσπὶ οὗ [πἰσχοἀυοσιίοη ἴο [ῃ6 Βοοΐ (ποιϊςοά 
ΔΡον6) νἱσί δ ΠΥ [6 βάτηθ, δηα σΠΔΡ. 11]. Δἀἀεἀ ἴῃ θοϊῃ. Βεϑιάδς5 
ὈοΓὮ ἔοστηβ οὗ ἴῃς Βοοϊὶς τπηιϑὶ πᾶνα ὄχι νον ΘΔΥΎ, ἴΌΣ, 85 5ΒΟΟ ἢ 
8ἃ5 οπδ δυϊμογίαϊνε ἔοσπι Ὀεοδίηθ Κηόνῃ (4 τπὶηρ ψὨϊοἢ ψουά 
Ὠδῖυγα! ΠΥ [κα ρ]δςα ἰῇ ἃ νεΙῪ Ὀσγίοῦ ρου οᾶ νι ἃ Ῥτόρβοῖ 50 
1Πυκίτίου5 δηαᾶ Ὠοῃουτγεοά 845 [δγεσηϊδῇ ψὰ5 ἴῃ [6 δγὸβ8 οὗ ἢϊς 
Ῥαηϊϑῃοα σοιηίσυ τ 6), Π0 οἵἴμεσ αἰ ογηρσ ἴο {86 οχίθρηϊ (Πδὶ τῇ 

1 Οταῖ, Φἰρμἰείδρρ, Ἰνὶ, 



χχχνὶ ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Οτεεὶς ἰοστὴ αἰῆετθ σουἹᾷ νεηΐαγε ἴο σοηρεοῖας ὙΠ 1, 511} 

6.6 15 δυδοίεης αἰ βεσεησα τἴῸ πλαῖζα 1 ᾿ς εγοϑηρ ἴο δησυΐγα, 
Μ ΏΙΟΣ τοχί σορσθϑεηΐβ [Ἔσο 14}}5 ΟῚ δυυδηροιηθηΐϊ τηοϑβί {τ]γ. 

11. ϑοζηδῖ τηδἰπίαϊη (86 οἱαίτηβ οὗ (δε 1,ΧΧ,, οἴου 3 [Ποθς6 ϑ 
οὗ ἴδε Ηεῦγτον ὅ, - 

ΒΥ ἴῃ ουπΊΟΥ 15 Ρ]οδαθά: : 

(α) Ὑμαῖ 1τη)8 εδγιεσῦ Ῥοβιτοῃ οὗ [Π6 Ῥτορῇδβοϊθβ ἀϊγθοιθὰ " 
δραϊηϑῖ ἔογοιρ ΠδίΙΟἢ 5 15 ἰδὲ ψν Ἰ ἢ ΤΟΥ ἃγὸ τόσο {Π|ΚΕ]γ ἴο ἢᾶνα 
οσουρ θα ἴῃ 76 γε πλ δ 85 701] (οοιέρασχα ἴπ6 ψοσάβ οὗ χχν. 13). Τὸ 
[ῃ15 11 ΤΊΔΥ Ὀ6 τερ]]εα τΠαὶ 7εγειλδῃ Εἰτηβοὶ οὐ Βα Ο ἢ τηϊρῆϊ 
ΜΈ] ανε ἀδεπγάά [ες επά οἵ [6 Βοοῖς [πε βεϊίηρ ρἷδςοα ἔοσ {Π 61], 
ΜΓ ΓΘη 85 [ΠΟῪ ΤΠΔΥ ἢανα Ῥεδῃ οἡ βϑραζᾶΐβ ρασοβτηδηῖβ, δῃᾶ ὈΥῪ 
[15 Ῥοϑιτίοη ἰδανίηρ ἴῃ6 Ῥσόρβθοῖθβ ψ ΒΟ δὰ ἴο ἄο ψτἢ ἴῃς 
7ενν5 1ποιίβοῖνοϑ ἀϊδιίηςς δηὰ ρῥσεοθάϊησ τε. 866 διγίμοσ, 
Ὠονόνοῦ, ἢ ποία οἡ χχν. 13. 

(δ᾽ Τῆδὶ σΠΔρ5. χχίχ. 16---2ο, χχχὶϊὶ, 14---26, χχχίχ. 4--ξ:.3, 11], 
28----30 Δα 50Π16 5ΒοΤίευ ρᾶβδϑᾶρεβ 40 ηοΐ ΟσΟΌΓ ἴῃ ἴπ6 ΕΧΧ'., δηὰ 

τ ποῖ οὗ ἃ ομαζδοῖοσ ἴο Ὀδ6 δοοἱάἀθηΐζδ!ν οὔθ, ΕῸΥ τοῖδσκϑ 

Οἡ ἴπ656 566 ηοῖθ65. 

(ὃὼ ὙΤβαῖ οἢδρ. χχίχ. 26 (1.ϑὲ νψογάβ οὗ νϑῦβθ) ἱηἰσοάμυοθϑ ἴἰῃ 
ἩδΡτγεν ἃ Καβρα]ϑὶς τχοάβ οὗ πδιηῖηρ (οτϊτ64 1η ΓΧ Χ.) ψ ΠϊοΒ 
Τογοπιίδῃι νου τοὶ μαναὰ τηδάς 586 οὗ 966 ποῖξ ΟὮ ΥνΟΙ86 ἴοσ 

ΤΟΡΙΥ. 

ΒΥ ἴδε Ἰαἰίοσ 15 ρ]εδάεᾶ : 

ΕἸδογ (α) ΤΏ ΔυΡΙ ΓΆΤΥ σμαγδοίοσ οὗ ἴῃ 6 τοηάδοσίηρϑ ἴῃ τὰς 
1ΧΧ. 80 αἀταῦ3, “ Αἴον ἴδ ᾿ἱπῃυσηογαῦ]ς 1ῃηϑίδησοϑ ρίνθη ἀθονα 
οὗ ἴῃ6 ΔΥΡΙΓΓΑΓΙ 655 δη ΠΑΡ συ οἰο 50.655 οὗ [ἢ6 ΑἸοχδαηάσδη {ΓΔ ῃ5- 

Ἰαῖον ἴξ 15 ΔΙορσεί Υ ̓προσϑιὉ]6 ἴο ρῖνα ἢϊ5 ηδν δα Π οη---οσ Οὴ 6 
σδῃ ΒΟΔΙΟΘΙΥ 0411 [ἃ ἃ ἰΥδη51Δ1]10}---ΔῺΥ ΟΥΟ4] δυο, οΥ ἴο 
ἄγαν ἔσο 1ζ ΔΩΥ σοῃο] υϑἱοη 85 ἴο [ἢ 8 Ηερτον ἰοχὶ Βανὶηρ ανοῦ 

1 6.6. Μίομδο]5, Μοόνογβ, Ηρ, ΒΊΘοϊς. 
3. ξιρ. 81 Τογοόσηθ, δηα ΤΔῺΥ ΟἸΠΟΙΒ ἴῃ δποίεηξ Ε{π165; ΘΟ .ρ᾽ Τη ΟἀΕΤΏ5, 

Ἐν 414, ΗἩδνογηῖοκ, Καὶ], ἀπά οἴμοι. 
ΕῸΣ ἔασῖ μοῦ τΕΙηδτ 5 οἢ ἴῃς τεβρθοίϊνα οἰαὶπηβ οὗ ΗθΡ. δπά 1ΧΧ.. 

ΩΠ ΟἤΔΡ. χχν. 13. 
- ἡ, ἵνὶ., ἰταῃϑ5] διε δ5 ἀῦονυε ἰῷ «δϑεαζεγὶ; Οορηνεερα»». 
4 ΣἰρεείτεΝ Ἢ 



ΙΝΤΕΑΟΘΌΦΟΤΙΟΝ. ΧΧΧΥΙΪ 

οχιϑιθαὰ ἴῇ 4 αἰἤογθηϊ ἔουγῃ ἔσγοσῃ τῃδὶ 'ἴὰ ΨΏΪΙΟΝ ψὸ ἢᾶνο τ δὶ 

ΡὈτοβθηῖ." 

Ογ (ὁἪ Τῇαῖ, ψιουε Ὀτηρσίηρ ΔῺΥ 5 ς ἢ σδατρα οὗ διδιτατὶ- 
Ὧ655 δραϊηβδὶ ἴῃς Ογεεῖὶς ἰγδηβϑιδίοσ, ἴ[Π6 σϑησγαὶ πδίυγε οὗ [ῃ6 
ΟΠ 5510η5 (ΔΡου 2700 ψοχσάβ 1ἢ 411) ροϊηΐβ ἴο [ἴῃ σοποϊυβίοῃ [μδΐ 

ὨΘΟΘΒΘΙΥ ἴου Βδβϑῖθ, ἢοΐ σδρυῖοθ, ψὰ5 {πΠ6 σπηοῖϊνθ. ὙΤἢ6 οτηϊδ- 
ΒΪ0Ώ5 ἤΘΙΘ 5ΡΌΚθη οὗ δῖα δ ἢ δ5 60 ποῖ ουγί41} [6 56η56, νἱΖ. 
[6 ψογᾶς “Π6 ῥγορμεῖ᾽ δἴζεγ “} δγουγίδῃ, ἴ[86 ψοσγάβ “ ϑαϊϊῃ τἢ8 
ΓΟΚΡ,᾽ οΥὁἨ ΔΩΥ 51:10 ἢ δχρσγεϑϑίοη δ5 “πὸ ΓΟΚῸ οὗ πμοβίβ, (6 ἀοὰ 
οὗ [51:46], ᾿πϑιοδᾶ οὗ βϑρΙν 6 Γ.ΟΒῸ., Οα τμ6 ἀδδαῖῃ οὗ 

]εγαπλδη, ΠΟ 566 πὶ5 ἴο ἤᾶνα Οσουϊτοα βοοὴ δῇἵοσ Βαχιο 

δά Ὀξδὴ ἔοσοιθ! Υ σοηνεγοϑά ἴο Ἐργυρί, ἴΠ6 Ἰατίοτ, θοΐἢ ἴῃ ἀδέοσθησα 

ἴο ἴδ ορίπίοῃ οὗ ᾿ἰβ πιαϑίου δῃὰ {πγουρ ἀἰ511Κα οὗ [ῃς ρυίποθς 
(ἢ δρ. χἹ].. 3), νὯο Βαά Ῥσγουρᾷῖ Ὠἰπὶ {π6γο, νου Ἱα ἀδϑῖγε ἴο 
τοίυγη. ΘΈνΟΓΔΙ] ὈΘΥΒΟΩ5 ΠΊΔΥ ἤθη αν Ὀδοὴ οἰηρ ογεὰ ἴο 
ἘΓΔΠΒΟΙ͂θ6 ἴῃ 11 Παϑίβθ, ὑτόθδ ΪΥυ οὐ τῆοτο ἤδη οὴδ Ῥδσοϊιηθηΐ 
ΤΟΙ], [ἢ6. οτρτηδὶ ψογάς νι ἢ Βαγυςῇ νου] ἀῃἀουδίοα]γ ν 15} 
ἴο Ὀτίησ Ῥδοὶς ἴο Ῥαϊθϑίηθ ψ] Πιτη56 1}, ὙΠοτα οσουγ ἰῃ ἴπ6 

οουσϑα οὗ {86 Βοοκ Ῥαΐ ἔδνν οἵηϊβϑίοηβς ψΏΪΟὮ πᾶν ποῖ Ὀ6 ὁχ- 
Ῥἰαηδα οὐ [15 Ὠγροίμεϑβϑὶβ, ἢ 15 τ[μδὶ οὗ δὴ Ῥάγυὴθ Θη11}}. 
Τῆς 1,ΧΧ. 15 ϑ ΡΥ [6 Οτεοῖς ἰγαῃβ]αϊίοη οὗ [15 [ἢ6 δυϊῃογίϊα- 

εἶνε ογπι οὗ ἴμ6 Βοοῖϊς διποηρ ἴπ6 Ερυρίδη Ἂχ ]θ5. ΕἼΏΔΙΥ κῃ 6 

(τεαυεῃου οὗ ἱπίεσοουσβε δεΐνψεοη Ερυρὶ δπά Ῥαϊδϑίίΐηςες Ὀδυβεά 
[ῃ6 βρθεᾶν δάάϊίοῃ οὗ σἤδρ. 111. ἴο τς ἰεχὲ ροϑβϑεββϑᾶ Ὦγ ἴῃ68 
[οσπλεσ. ' 

12. ϑυςἢ ἃ σοη]εοΐυζα, ἴῃ ἃ τηδίξοσ ψ Ὡοἢ σαηηοῖ Ὀπῖ Ὀ6 οὈ- 
ΒΟΌΓΟ, 15 ῬΕΓΒΔΡ5 45 σοοά ἃ οη6 85 σδὴ ὃ6 οἥετε. Αἱ Δὴγ σγαῖβ 
νε πηᾶ τμᾶϊ ἘΖ2τὰ δηᾶ (ἢ6 στήθη οὗ [ῃ6 “στεαΐ ϑυπαρόρια, ἴο 
056 ἸΑΌΟυ5 ΜῈ ΟἾὟΝΘ [ἢ 50 ἰδῦρα ἃ τηδᾶϑυγα ἴἢ6 ἀείοσηϊηδίϊοη 

οἵ [ἘΞ Οαποη οὗ ἴῃς ΟἹ]ὰ Τεβιίδμηεφηΐ, ἀ6 1 οτδίεὶν δἀορίθα [ἢ 6 
Ηρρτονν ἔοσπι οὗ ἴῃ6 ΒοοΪς ἱῃπ ῥτείεγεηος ἴο ἴῆ6 ασϑοῖς. Τδδῖ 
᾿πογοίογα 15 {86 ἔοστῃ ψὨΙΟἢ δά δυϊ βοῦν ἔοσ [6 7ενν5 οὗ Ῥδ]695- 
ἴης, δῃά [ὨσουρΡὮ ποτ 85 ΠΟ δυϊ ΠοΥ ΟΥ̓ ἔοσ α5. 

13 Τδα ζο]ονίηρ ΤΡ] σἤονθ ον, 85 ᾽δ5 Ὀδεῆ οαἱά 
ῦονε ἰῃ ὃ 9 (δ), [86 ογάδσ οὗ βυσοδϑβδίοη οὗ ἴπ6 Ῥγορῇβοὶεβ 
Δραϊηϑδὶ ἐογεῖρη πδίϊοῃβ ἀϊῆοτς ἰῃ ἴῃς ἵνο. 

1 φεαζεγς Οοηεριοηζα», Ν Οἱ. ν. Ρ. 324. 



ΧΧΧΥΙΣΙ ἹΝΤΕΟΒΌΟΤΙΟΝ, 

᾿εόγειυ. διεῤέματ,, 
ΧΙΧ. 34---20 (ΕἸΔΠ1). χχνυ. 14-.8. 

χῖνὶ. (Εργρι). ΧΧΥΪ. 
. 1. (ΒΑΡΎ ]ο"). ΟΧΧΥΪΪ. 

11. (Βα υ]ου). ΧΧΥΙ, 
χΧΙν. (ΡΕ 15 Ε 1165). ΧΧΙΧ, 1--ῦ. 
ΧΙ ΪΧχ, 7--.-2 (Εἀο τ). »» 717-23. 

.,Ὼκ 1--.ὸ (Ατημλοη). ΧΧΧ, 1---. 
,, 28--.Ψ32 (Κεάατς δηᾶ Ἡδλζου). τῳ, ὅποι. 

,», 23---.ςΞ} (Πατηδβοι5). τῳ 12-π-|16. 

ΧΙν, (Μοδδ). ΧΧΧΙ. 

ὙΒογούρου ἴδε ΓΧΧ. (οδαρ. χχχί!., εἴς.) ἴἀΚ65 ἃρ [86 ΗδςΌ. 
ΟἸΔΡ. χχυ. 15) εἴς, 



ΤΗΕΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΗῈ ῬΕΟΡΗΕΤ 

ἸΕΚΕΜΙΔΑΗ. 

ΓΒΑ». 1. 1:--- 2. ἤγάς οΓ 7 ον 05. 

ΓΙ τοῦς οὗ 7ογοηϊδῃ ἴῃ βοὴ οἵ ΗΠ Κίδη, οἵ ἴΠ6 ργθϑίβ 1 
τμδὲὶ τυέγέ ἴῃ Απδίμοίῃ 1 [6 ἰαηᾶ οὗ Βεϑη͵αιῃ : ἴο ς 

ΓΗΑΡ. . 1--3. ΔΝΟΚΡΌΚ ΟΕ ΓΝΤΕΟΣΌΟΤΊΙΟΝ. 

Ἵ. 714 τουγας οὗ εγε»:1α}}} Α ποσὰ σοπιηιοη ἱπιτοάιυοίϊοη ἴο [ἢ 6 
Ῥτορβεοῖίοδὶ Ὀοοκβ 15 “"ἴη6 ψοσχά οἵ {μ6 1ογά."" (ετίαϊη 7 εν 5} σοτὰ- 
γτηδηίϊδίοιβ πανα ϑυρρεβίεα (Πα ἃ ἀϊβεγεηῖ ρῆταβα ἰ5 ὑβεὰ ἤεσα Ῥδοδιβα 
τῆς ψνογάς νυ μἱοῖ ἔοίον δύ ποῖ σοηβηεά ἴο ῥσορἤεοῖθβ, θαΐ οοπίδίῃ 85 

ἼΨ6Ι1 ΤΏΔΩΥ ποίϊςοβ οὗ [6 Ῥεῦβοηδὶ ᾿ιἰϑίοσυ οὗ Τεγεπιδῃ. ΤῊΪβ τεᾶβοῖ 
σου] ΔΡΡΙΥ αἷ5ο ἴο (6 ορβηϊηρ' οτάς οὗ [ἢ6 ὑσορῃεῖ Αἴῆοβ, ἤεσα ν͵Ὲ 
βηα 4 Ῥῆγαβα βγη αῦ ἴο [ἢ υϑεα ἢοτα, δηᾶ δσαίῃ ἴοὸ ἴῃ6 ορεηϊηρ οὗ 
Ἐςο] εϑἰαϑίθβ, ἴῃ ] ] ἢ ῬοοΙϊς (μ6 Ῥσθδοδοῦ ρσῖνοβ νδτίουβ ρασχίϊοιϊαγβ οὗ ἢ15 
16. 
φσερνια ] ἘἙροΥ Ξρεουϊαίίοηβ οα ἔπ 6 πηεδηϊηρ' οὗἩ ἴῃ πᾶτης, 5ε6 Τηΐτο- 

ἀυςοι σμᾶρ. 1. ἃ 2. ΤὉΤῇὴ8 ἀεγίναϊίοη Ῥτοροβεά ὈΥῪ Ηδεηρβίθηθεῦς 
““7εμόονδῖι τἤτονθ᾽ 15 ὉΠΙΙΚΟΙΥ ἱπαβιηοἢ 85 ἰΠ6΄ 11 οἴὔεῃ ψ οι ἰΐ 
διρροοίβ 15 ΠΑΡΟΪΥ ἴῃ δοοογτάδηςς ψἹΠ ἴῃς ἴαοὶ ἴῃ 106 ἤδῖηθ ψγὰ5 [ᾺΓ 
ἔἴτοτλ ὉΠοοσηΟΏ. ΘΟΙ6 ΟἴΠΟΥ Τογεσ 85 ἀγα πηδηςοηδᾶ ἰῃ τἴῃ6 ΒΙΌΪΕ, 
νἱΖ. : (1) ἴῃς 1αἰΠ6τ-1η-1ἂνν οὗ Τοϑβίδῃ (2 Κίηρβ χχὶ, 31); (2) [ῃ6 πεδά 
οἵα ἢουδα ἴῃ Μαπαββεὴ (1 (ῃσοη. ν. 24); (3, 4, 5) ἴὔγεα σηὶρη πθὴ ἴῃ 
Ταν 8 δυτὴῦ (1 (Ὠτσοη. Χὶϊ. 4, το, 13); (6) (πΠ6 μεδά οὗ ἃ ὑσὶ ββι Υ οουγδα 
(Ν ἢ. χ. 2, χὶϊ. , 12); (7) [6 δῖμεσ οὗ Τδαζδηΐδη, (μ6 Ἐδομδθὶία (7 εῖ. 
Χχχν. 3). 

ἐλε τον; οὗ ἈΠ] ζιαλ) ΤῊΘ 5π|8}} ΠΌΡΟΥ οὗἨ ῬσΟθῈΣ πᾶπιθβ διωοηρ (Π6 
7ενβ τοὺπάδγοα 11 πθοθββατυ (ο δαὰ (6 [Δ[Π6 15 Πδπὶθ ἴοὺσ ρυγροβεβ οἵ ἀϊ5- 
ἰπσοη. Οοϊήρατα ἰἢ6 ΟΥ̓ εἰβἢ οὐβίοτῃ Δρ- Τῃοιηδθ, 4ρ- Εἰσμαγζά, εἴς. 
νὰ ψεγα ἰὸ τεπάοσ ὈῪ Βοη- ΗΠΠΚΙΔἢ γα 5ῃου]α πὸ Ἰοηροῦ Ὀ6 ἴῃ ἀδηρεῦ 
οἵ οοηποοίϊηρ ἴῃς ψογάβ ἴῃδί ἔο] ον ἢ ΗΠΣΠΚ14ἢ ταῖμοσ ἴδῃ ψι ἢ τῃ 6 
πάτα οὗ ἴῃ ργορῇεδί Ὠϊπλ56]. 

“Αμαίλοίλ} 88δεε [πἰγτοάἀποϊίοη, σὮΔΡ. ἱ. 8 2 (ὁ). 
Βοιγαρεῖ!}} ΤΈρ [ΟΣ ΟΥΎ οὗ [5 {δῦ ννὰβ 26 τηῖ]ε5 ἴῃ Ἰοηρίῃ ὉΥ 12 

ἴῃ Ὀτοδάτῃ, απ νγὰ5 ἴμπ5 ἀθουΐ [Π6 51ΖῈ οὗ [πε σουηΐγ οὗ Μίιά]εθοχ. Ιἰ 
5 θουπάεα οἡ [6 δου ἢ ὈΥ Γ[πά δῇ, οἡ [86 ποσί ᾿γ ΕΡἨγαΐπι, δῃὰ νγὰβ 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ ᾿ 



2 ΤΕΚΕΜΙΑΗ͂, 1. [νν. 3, 4. 

ψ Ποῖ [ῃ6 ποτά οὗ (6 ΤΟΒΡῸ οἂπλδ ἴῃ (Π6 ἄλγε οὗ ΓΤ οϑίδῃ ἴῃ 6 
800 οὗ Ατηοῃ Κίηρ οὗ Τ πάλῃ, ἴῃ 1Π6 {ΠΙ ΓΙ θη γοδὺ οὗ ἢ15 

3 ΤΟΙ. [ἰ οδὴ6 4150 10 ἴη6 ἄδγβ οὗ 76 μοϊαϊίτη τῃ6 βοὴ οὗ 
7οβίδῃ Κιηρ οὗ ᾿δῇ, υηΐο [Π6 ἐπα οὗἉ ἴῃς εἰθνθηῖῃ γοαῦ οὗ 
Ζεάεκιδῃ [μῈ βοῇ οἵ 7οβιδῇ κίηρ οὗ Τπάδἢ, ππῖο [ἢ οἂπγ- 
ἴῃ ΔΎΨΑΥ Οὗ 6  βα]θ οαρῖνα ἴῃ (Π6 ΑΓ τηοηίῃ, 

,--το. ,7εγερῃίαἮς (αἰ. 

, Ὑμεὰ ἴδε ψοζὰ οἵ ἴδε ΤῸΒΡ σατὴθ ὑηΐο τὴθ, βαυΐηρ, 

ἴοσ ἴδ τηοϑβὲ ρατὲ Ἀ1Πγ, Ῥεΐηρ ογοββθᾶ Ὁ ἄθερ τανίηθβ ψἘ]ΟΝ, ταουηξὶπρ 
ἴτοσῃ ἴδε ῬὨ}5[π6 σΟΌ ΤΥ οα [μ6 νεβῖ, ἀθδοθηά ῥτγεοὶριςουϑῖν ἰηῖο ἢ ἡ 
ν Δ] εὙ οὗ [Π6 Τογάδῃ οἡ [868 εαϑί. ΤῊ (Π06 οὗ ΒΘη απ 15 ποϊθ στ 
845 δανίηρ ΞΡ] εα ἴῃς ἢτοῖ οὗ (ἢς 7ενβα Κίηρβ, 85 ν»Ὸ]1} δ5 δὶς παπιθ- 
βᾶΚα "'ϑ], ψῇῆο 15 4150 οδ᾽]εὰ Ῥδὰ},᾽ [86 στεαῖ Αροϑβίῖβ οἵ [ες (ὐσβμί]6β. 

2. καγ6)] ΜΆΒ. ΤἼὴδ ΗΘΌΓΘΟΥ Δ Ρ]165 τῆογα (ΠΔῃ ομα Ὀἱν!ὴ6 σοχημηι- 
ἘΪΠΔΙΙΟΏ. : 

2»; {ἦε Ὧα7- οὗ, εἴ..1Ὶ Ἐὸοσ (ἢϊ5 ἀπά [ἢ [0] ΟΡ γεῦβο, 85 ἸΏ 411 ὑσοῦα- 
ΠῚ τερεαΐεαϊν δἰϊεσαα ἔτοια [6 οπρίηδὶ βῆδρβ, 5ε6 [πἰγοἀποίοῃ, σΒδΔΡ. 
111. 8 4. 

ἦμ. 16 ἐλὶγίοομἐ γέαγ οὗ ΐς γερ}] ΑἈσοοσάϊηρ ἴο ἴῃ6 ογάϊηδτΥ 
τεοκοηΐϊηρ, Β.0. 620, ΟΥὍἩΥ̓́ΡΕΙΠΔΡ5 {ὉῦῸ γϑᾶτβ ἰδΐθσ. 7 βίδῃ δὰ [ἢς γεᾶδγ 
Ὀείοσα (2 Οβτοη. χχχῖν. 3) σοτητηθηοθά ἢΪ5 σείοιτηβΊΌ ὙΒ6θ6 ᾿νογάβ, ἃ5 
[οττηΐϊηρ ρατί οὗ (ῃε οὔρίπαὶ μεδάϊηρ οὗ Γγειαδ 5 Ῥσορβεοίεβ, βί σι γ 
βρεακίηρ ἱποϊμαδ οἡΪΥῪ οἢ. 1. 5---1}}. 5, [Π6γὰ Ῥεΐηρσ δἰζαγννασαὰβ ΤΏΔΩΥ Ῥῥτὸ- 
ῬΒθοὶδα ψ ὨΙΟὮ χϑίεσ ἴο οἵμεσ ραγίβ οὗ [οϑδῃ᾽ 5 τεῖρτι. Ῥγεβεσνεῦ, ἴπθγο- 
ἴοτε, ἰὩτουσῇ ἴἢ6 σἤδηρεβ τηδάδ ἰὴ (ἢ Ε{]6, [ΠΟΥ 5εῦνα ἴο 1]υπίταῖς ἴθ 6 
Δἰτογαίίοηβ ἡ οἢ ἰἴ Ὧδ45 υπάογροηθ. ὍὉῃα ρΡεγοα ἱποϊπάδά ἰὴ [656 ἴνγο 
ΨΘΙΘ65 5 Οηδ οὗ 4οἀ γεδῖβ, νὶζΖ. (Π6 Ἰαίΐοσ ρατί οἵ 70 518}5 τεῖρῃ τξ 
18 γξϑδῖβ; (ῃαἰ οὗ Τεῃοδῆδζεξ3 τῃοη!ῇῃ5; ἰῃαΐ οὗ [ΠΟΙ  ΚΙΊΧΩΞΞῚΙ γὙ6δΥ5; 
ταὶ οὗ 76 οι ο τε 3 τηοηΐῃς; [μα οὗ ΖΕαοΚΙΔΏΞΞΙΙ γεατθ.Ό ὍΘ 
ΟΠ Ι5510} οὗ ἴΠ6 πᾶηιεβ οὗ 7 ῃοδμαζ δῃὰ [6μοϊδοιίη 15 ῬσοΟ Δ ὈΪΥ ἄυς ἴο 
(ἢε 5ῃογίηθϑββ οὗ {Π 6} σε 8. 

8. ἐπ ἐλε ἡ, τιοτ} Ιῃ [815 τοοητἢ ἴοοῖκ Ρἷδος (μ6 Ὀυτηΐηρσ οὗ [δς 
εἷἴγ ὉῪ Νερυζαγδάδι, ΝερυςμαάηεζΖζατ᾽β οαρίαϊη. Τηδ νν8}15 οὗ (δε οἰ 
4150 Ψεσα 186 Ὀγόκοὴ ἄονῃ. 1 Παά εξ οδρίυτεά ἴῃ ἴῃς ῥχγεοδάϊηρσ 
τηοηΐῃ (2 Κίηρξ χχν. 4, 8--.0)ὺ. Τα χτηουτηΐηρ᾽ ΔρΡοϊηΐεα ἴο ἴαϊκα ρἴδαςβ 
ἴῃ 1ῃ6 ΠΕ τηοητἢ ἰῇ ΤΩΘΙΏΟΙΥ οὗ [16 ΟΥ̓́ΟΙΙΏΓΟΥ 15 πηθηϊοηθα ἴῃ Ζεοδᾶ- 
ΤΊΔῺ (νἱ1. 3). 

4--10. ΤΕΒΞΕΜΙΑῊ Ἕ (ΑΙ, 

4. 7λω»; ἐδε τυογα, εἰς.} Ἥδτε, ἴῃ δοοογάδησα ψι ἢ ναὶ Δ5 Ῥθθῃ 
βδἱα ἀθονθ, ψὲ τενοσξ ἔγοτῃ 1 {{π|6 ἴῃ 115 ῥγδβϑιῖ ἔοστη, δάδρίεα δηὰ σϑ- 
αὐἀαρίοα ἴο {Π6 ἰδίου ὑσορῃεοίθβ, ἴο ἴῃς ννοσγάβ τίς ἀουθ (1655 οὐἱρίπδιν 
Ἰηἰτοάυςεά [ἢ υἱΐετδηοε οὗ “τε ἀδγ5 οἵ Τοβί δ... πὶ [6 (Ὠϊσγίο (ἢ γϑᾶσ οὗ 
ἢϊδ5 χεῖρη᾽" (υ. 2). ὙΒΘΥ δζὲ δῖ οὔοβ Τβγεῃ} δ ἢ 5 ΌΪ]εα δηὰ ἢΐβ8 βυρροτῖ, 
[86 οτεάεῃι4}5 οὗ δὶ5 τηϊἰββδίοῃ ἴο ψὨϊοῖ Ἀ6 τϊρῃϊ τεΐίεσ [86 ρεορὶς ψ θὰ 



γν. 5, 6. ΤΕΚΕΜΙΊΑΗ, 1. .3 

Βείοτε 1 ἑογηγεα ἴΠδ6 ἴῃ {π6 ῬΕΙ͂ 1 Κηον ἴῃδα ; δηᾶ Ὀεΐοσε ς 
(οι οσαπδϑὶ ἔοόσίῃ ουἵ οὗ [ῆ6 οι 1 βαποιῆοα τΠ66, σπά 1 
οζταδιηθα [66 ἃ ργορμεῖ υηΐο [ὴ6 ἡδίίοηβ. ΤΏρθη βαϊά 1, ὁ 

Βοσῖα δηα Ηϊτηβοὶ τ ἴῃ βθαβοηβ οὗ ἀεβροηᾶσηου. ὙΠΕΥ ἅτὰ ττοτάς [πὲ 
δεῖνα ἴο ρίδοα μἴτῃ ἔγοίη ἴῃς ουαΐβεϊ ἴῃ ἢ15 ἔστε ροβί του Ὀεΐοτα ἢϊ5 σουῃίσυ- 
ΤΏ Ώ, ἃ5 Οη6 ΨΏΟ 5ΡΟΚα ἴῃ νἱτίαε οὗ (ὐοᾶ᾽ 5 σοτηγλϊϑβϑίοῃ, δη οΐ οὗ 
ἢἰβ ον ομοῖςθ. γε ᾶνε ἴῃ (5 βεοίΐοῃ πὸ ἀδοϊαγαϊίοη οὗ σοά᾽ 5 ρὰὺτσ- 
Ῥοβϑαὲ οοηῃσοζηΐησ Βἷπι (᾽. 5); [Θγει δ 5 ὑτοίεβί (νυ. 6); Οοά᾽ξ σερὶν 
(νυν. γ, 8); [δε δεῖ οὗ ἀϊνίης οοῃβθοσαίίοῃ (Ὁ. 9); (6 ῃδίυσε οὗ [868 
οδδῖσε [561 (ν. 1ο). 

δ, 7 ζησῖν {λεε] ταθαιὶηρσ ποῖ τλεσα δοαιδιηΐδηςε, πὶ αΖ2γοναϊ 85 8. 
οοηῃβοαιεηςα οὗ (ἢ5. ΤὨδ ρδσδ]]6] 15 οὗ σοηίγαβί, τεααδηΐ ἴῃ [6 Ροεῖ- 
οα] ὕοοκϑβ οἵ ἴῃς ΒΙ1Ρ]6, 5Βῃεννβ [15 ἴο ΡῈ ἴΠ6 βεῆβε οὔ ἴῃς ψοτγὰ ἴῃ 5. 1. 6, 
ΤΟ Τιογά ζηοιυείξ ἴῃ6 ψὰὺ οὗ ἴῃς γίρλέφοτα, Ὀὰΐ [Π6 ννᾶνῦ οὗ [6 2ε):- 
φοάϊν 5}.4}} 2εγέδἦ;᾽ δηᾶ ψῇδη τεδᾷ ἴῃ ἴπ6 ᾿ἰρῃϊ οὗ (μδΐ νεῖβθ, ὕνο οἵ μεσ 
μαι ον (“ἙοΤῚ ἔμοτν Ὠϊτα, [πᾶὶ ἢ6 Ψ11}1 σοτητηδηᾶ ἢ15 ΟΠ] ἄγθη δηὰ ἢ15 
ΟἸΒΕΠΟΪ4 αἴεσ Πΐτω, δηᾶ [ΠΕΥ 514}} Καοαρ ἴ:6 ψὰὺ οὗ τὴ6 1ιοσά,᾽ 

ὅεη. χυν!. 19; απᾶὰ “Τῆς ΤἸιοτά 15 ροοᾶ, ἃ ΒίτΟρ Πο]ὰ ἴῃ (86 ἀδγ οὗ 
᾿ουδ]6; δηᾶ πα ξημοτυείζ [δὰ (δαὶ ἐπιδί ἴῃ Ὠίτη,᾽" Νδῆυτῃ 1. 7) ἴσον 
Ἰρῆς ὁ [π6 Ἔχργαβϑίοη 85 υϑϑα ἤθσα. 

δεΐογε ἐζοιέ εαγιεε] Οοτήρδτα [ἢ6 Ῥσόχηΐθα οὗ [6 δηῆρεὶ ἴο ἴΠ6 ἰδίμοσ οἵ 
ἴων [η6 Βαρί5ῖ, “μὲ 514}} Ὀς 8116ε στ (ῃ6 Ηοὶγν ΟΠμορί, Ἔνε ἴσοσῃ 
'5 τω Ιου 5 ὑγοὉ " (ΚΕ ἰἱ. 15); δηά (ἢςδ γεῖ ΙΟΓΥΘ Τηυϑίεσι Ου5 ῬσΌσηβα 

τπδάςδ ἴο ἴῃς ΨΊΡΙη-τηοίμεσ οὗ Ομ στεαΐοσ ἔμδη [ομη, “Τῆς Ἡοὶγ αμοβί 
5|4}} σοὴθ ΠΡΟ {Π66, ἀπ ἴΠ6 ροόνεσ οὗ ἴδε Ηἰρῃεβί 51.411 ονεσββδάον 
[δες " (1λπ|Κ6 1. 356). ΟΟΙΏΡΑΓΕ δἷ5ο [πᾶρα5 χὶϊὶ. 5. 
7 ταμοίβεα 2866] ϑοϊελη υαἱίογαηοεϑ {κὸ [ἢ ἤᾶνα ἃ ἰδ ΠΟΥ ἰῃ 

Ἡρρτον ἰο (αἶκα ἴῃς ἔοσια οὗ ῬάτΆ}1ε] οἴδιιβαα εἰ μου οὗ ϑἰ γα  ]αυ οὗ σθηβα 
85 ἤεγε ( Κπεν-- -ϑδηῃο θεά ᾽), οἵ οὗ σοηίταβί, δ5. 10 ἰῃῈ ἢγϑθὶ οὗ (ἢς 
ἰηφίδηςες5 δῦονε ρίνθῃ. ͵ 
α»α 7 ογααζγεα 1ζ66] 1 Ὦδνθ ογάδίηθᾶ ἴμ906. ὙΠ6 νοτὺ [16 γα ΠΥ 15 

ἐιανε ρίνεη.᾽ Τα αὔβεηςα οὗ “χμαῶ ἴῃ ἴῃ6 Ἡδῦσεν ρΡοϊηΐβ ἴο [ἢ 5 
οὔδηρε ἤουλ (πε ᾿πάδβηϊί ἰο (ῃς ἀεβηϊία ἔοστῃ οὗ {πὸ ρεγίεοῖ. Τῆι, 
ψὮ]6 (ῃ6 νογβ “ Κηενν,᾿ “ βαποιῃεα,᾽ τείεσ ἴο [86 ἐἰπχα ῥγεοεάϊηρ (ῃς 
Ῥιορῃειδβ δισί, (μαΐ ψνΒ] ἢ [Ο]]ονν5 τεϊαίας ἴο [ἢ [πλ6 οὗὨ ὨΪ5 (4]]. 

τρριΐο ἐλε γ»αζΖ07:50)] ΤῊΪ5 Ῥοϊηΐβ ουὔΐ ἃ ἀἰβιϊηοίίοη Ὀεΐνψεθη [μ6 ψο τὶς οὗ 
7εγε δ 8Ἃ5 ἃ ῥτορδεῖ, δπᾶ ἰῃδί οὗ τηδηγ οὗ ΠΪ5 ργθάβοβββουβ, 5 ἢ 85 
ΕἸ Αἢ, οσ ἘΠΙ5Πα, γἤοβα ρσυβάϊοιοηβ ὑγογα σοποθγηθα ψ] ἢ [Π6 76} ΟὨΪΥ. 
ΤΒοβα οὗ [ ϑγεσηϊδῃ οἡ (Π6 οἴμεῖ μαῃᾶ μδά ἰο ἄο ψι {μ6 μεαϊμεθη νου] 
οὗ ἴμαι δ δ5 ψνεὶ]} δ5 ψ ἢ [86 πιίοηβ οὗ βυρβεαιεηῖ ἀρε5. Ηδ πηϊο] θά 
(ὁ ἴῃεπχ ἴπῸ οτάδγ οὗ Τυινίηθ Ῥσγονιάθηοθ, δπα ἰοσείοα [6 Ὁ] ϑβηρβ 
ςοΙηΐησ οα [86 εαγίῃ [χουρῇ [Π6 Αἀνεοηΐ οὗ [ῃ6 Μεβϑβίδῃ (ΧχἹ. 5, ΧΧΧΆ. 
15). ΤῊΣς 7εν 15} ἱπιεγρταίδιοῃ ἰἰτηῖῖβ [η6 τείεγεηοβ οὗ [886 ψογάβ ἴο 
Ἱπάρτηοιιβ οα [86 ϑαίμεη πδίίοηῃς, 85 σοηίαϊηθα ἴῃ χχν. ὃ, οἴου. ΤῊ]5 15 
Ῥιονβὰ ἴο Ὅ6 σστοηρ ὈΥ νεῦ. τὸ (ἡ Ὡ]ἸΟἢ 566 ΙΓ ποί65). 
δ. Τεγειλθμ 586 5 ἰμαΐ (Π6 Ῥσορδείίο οἶος νν85 ποῖ οὔβ οὗ ἢΪβ ονγῃ 

1--Ξ--2 



ἂς ὁ - ΤΕΒΕΜΙΑΗ͂, 1. [νν. 7.--9. 

ΑὮ, ΙΤιοτὰ σοῦ, Ῥεμοϊά, 1 σδηηοί βρθαΐς : ἰοῦ 1 ἂρῇ ἃ οἰ], 
7 Βυΐ [ἢ6 [0Ε}Ρ 54] ιιηἴο πγθ, ὅ4Υ ποί, 1 αγὲ ἃ οὨ]]ὰ : ἔογ ἴῃοὰ 
504] ρὸ ἴο 8]] [δὶ 1 5}4}} βεηὰ [Πθ6, δηα ψῃδίβοονεσ 1 σοσὰ- 

8 ΤηΔη6 [ἢδ6 (ῃου 5041 σρθακ. Βαε ποῖ δίγαιἃ οὗ {Πεὶγ ἔδοδϑ - 
οἵου 1 ὧἂγ»χη ψιτῇ τῃ66 ἴο ἀφ νοῦ ἴἢ66, σαι ἢ τἢ6 ΤκΡ. ΤΏθα 
[6 ΓΟΚΡ ρυϊ ἔογἢ ἢὶβ μδηά, δηᾶ ἰουοῃοαᾶ ΤΥ του. Απᾶ 

Αλη ἘἈαΐδπου, Α188! Τῇ καπὶα ψοζὰ ἰπ ἰἢ6 Ἡδεῦτεν 15 πϑοᾶ, 6. Ρ. 
7οόβῆαα νἱὶ. 7; 2 ΚΙΏρ5 111. 10, δῃη ἃ Ἔχρζεββεβ ποῖ 50 τ Οἢ δὴ δηίγοαῖν ἕπαῖ 
(Πἰηρθ 5ῃουὰ Ὀ6 διτδηρεὰ οἰμεσνίβε, 85 ἃ ἰδῃχεηῖ ἰμδὶ [ΠΕΥ ἃτα 85 ΓΠΕῪ 
816. Τ76τοιιὶδἢ δ ροβί[ου ἰ5 ἰῃυ5 ἀἰβετγεηϊ ἴσο [πὶ οὗ Μοϑβεβ (Εχοά. ἦν. 
10). ΤὨς ]αἴίεν ῥ᾽ οαάεα ᾿πδὈ γ, “Ο τὴν [οτὰ, 1 δὰ ποῖ εἰοαᾳιεηϊ,᾽» 
ΨὮ116 ([Π6 ΤΌΤΙΏΆΘΙ Δοα. 165065 ἴῃ [Π6 ΔΡΡοϊπίτηδηΐ, πον δπποιπορὰ ἴο αν 
Ὀόεη τηδάς 50 Ἰοηρ Ὀείοτε, ρ᾽εδαὰβ ἢοΐ ἱπδΌ  Ὑ Ὀὰζ ΟὨΪΥ γουἢ δπὰ ἱποχ- 

τίθμος (ςοιηραγε 15. νἱ. 5; ΕΖεῖϊς. 11. 15), δῃὰ σερὶϊθβ ἴο ἴῃ 6 ΑἸτηὶσ 
ἴῃ [ῃ6 5ᾶπ|Ὲ 5ρῖγί: δ5. ϑοϊοιηοῃ δ ἴῃς Ὀερὶ ποίησ οὗ ἷβ τεῖρτι (1 Κίηρς 
111. 7), 41 διὰ Ὀυΐϊ ἃ 1116 Ομ] 1 Κηονν ποῖ μον ἴο ρὸ ουΐ οΥ σομηε ἰῺ.᾽ 

7 «αρριοΐ φῤέαξ] ταεδηϊησ, 1 πᾶνε τοί ἴῃς ῥόνγεῖβ οὗ ογδίοσυ ποΟθϑβαυ 
ἴο ψίη {[Π6 αἰϊοπίίοη διὰ 50 σῬΝΑΥ ἴπ6 σοηάυοίϊ οὗ ὨοΞ.116 Ὠσσαροῖβ. ΕῸΓΣ 
τῆς ῥτορδεῖ οὗ ἴῃοβα ἀδὺβ οἰοαῦδηςο, παίιγαὶ οὐ δοαιϊτεα, ννὰ5 ἃ5 π6οθβ5- 
ΒΔΙῪ 85 ἴοῦ οὔθ ψῆο νοι] ὃὈδ ἃ ΡΟρΡΌΪΑΙ ῥγθδοθοσ Οσὕ ὑτουηϊποηΐ βἰδίθϑιλδῃ 
ἰὴ οὔῦ ΟὟ {ἰπλ6. 

7 ανηι κα εὐἀ᾿ἰᾳ] τοεδυίΐηνσ, ἃ γεν γοιηρσ τη. Ὅς βατης ψοτὰ (»2- 47) 
ἷς υϑοὰ οὗ Τ᾿ οϑῆυδ (Εχοά. χχχὶϊ!. 11) αἵ ἃ ἔτη ἤθη ΜῈ ΚΠΟῪ Ὠΐπὶ ἴο 
αν Ὀδεη ἰογίγ-ῆνε γεᾶγβ οὗ αἀρεὲ. [π|ἢ6 οαδε οὗ Τεγοιιίδῃ, ἤοόννανοσ, 
τε Ἰεηρίῃ οὗ Ὦϊ5 Ῥστορδείὶο στ ὨἸΙΞΈΓΥ 5πενν5 [παῖ Β6 τηυβί ἤανα Ὀδθη ΝΕΎΥ 
γουϊῃ τα] δἱ 115 σοιηπιθησειηθηῖ. 80 ἰβαῖδὴ νγ8ἃ58 ῬΓΟΌΔΌΪΙΥ ἢοΐ πλοσα 
[δὴ ἔνγεην γεαγβ οἷά πθὴ ἢ6 Ὀδρδη ἴο ΡΥΟΡἤ 5Υ. 

1. Ἡδετε δραΐῃ ἴμοτε 15 Ὀσουρῃῖ οὐ ἴπΠ6 οοῃίτγασί Ὀαϊνγεοη Μόοβοβ δπᾶ 
Τετεμιῖαῆ. Τηδ ἰοππηεῦ μαά Ὀγουρῇϊ ομα ὄχοῦβα αἴζου δηοῖμποσ (Εχοά. 11. 
11, 13, ἵν. 1ν 10, 13), Δηἃ οοῃθθαυεηῖὶν, ἃ5 νὰ τοδὰ (ϊν. 14) ““ἴΠ6 ΔΏΡοΣ 
οὗ ἴπε 1οτὰ ννὰβ Κι πά]θα 'αραϊπϑοὶ Μοβεβ." Βαΐ ἴῃ 7ϑγεζηΐϊδῃ᾽β οᾶβε θῆ- 
σουταρεηγεηΐ ΔΙοηθ ννὰ5 Ὠεεαεα, δηὰ 1 15 ρίνεηῃ δ ὁὔσα ἰῃ ϑνοσζὰ δηά ἴθ ἢ 
ἴῃ δοῖ. 

8. 23 ποὲ αὔαϊ4] ΤῊΪΒ 15 δά ἀγοςβεα ποῖ 50 στηποῦ ἴο (ἢ6 ΤΟάσΟῚ 
Ὁ ὨΪΟΏ Πεγειγίαἢ Πδα ρῥ]εδεα, νἱΖ. γουΐϊῃ, Ὀυϊ ἴο (ῃδ! ψὮ]ςἢ, δ5 [Π 8 
ΒΡ β8ᾶνν, ἰοσπιθα δῃοίθου οδῦβα ἰοῦ Ὦ15 5} ὙΠ] ηρ ἴτοῦλ ἴῃ6 ἴαϑϊς, νὶΖ. 
ἔεατ οὗ ἴῃοβα νυ Ποηλ ἢα ννὰβ ἴο δα ἄγεϑβ. 

ζο ἰεἰνο 184] Νοῖς ἴῃ6 ἔογὰ οὗ Ὄχργοβθίοῃη. Τῆδ Ῥγοπηΐβδα 15 ποῖ 
ται [ῃ6 Ρτορδεῖ ἰῇ [Π6 Ἔχοσγοῖβα οὗ ἢΪ5 τηἰβδϑίοῃ 514]1 Ὀ6 ργεβεγνϑεα υῃδυτῖ, 
ΔΙ Πουρἢ ννα τὸ ποῖ ψιΠουΐ δΔῃ ἰμδίδησα οὗἁ 1ῃ]5 βοχῖ οἱ ἱηίεγροβιτοῃ 
(χχχνὶ. 26), ὑυῖ ἴπαὶ Ὧ6 541} 6 ἀεϊ]νετεὰ ἔστοτχ ἀεί πιοιϊίοη δὲ ἴπ 6 
Βαπάς οὗἉ ἷ5 ἘΠ ΘΙ 165. 

9. Τομελει] οδαδοᾶ ἰξ ἴο ἴοποῦ. Απἡ ουϊναγά Ξγηροΐ οὗ {πὸ οἱ οὗ 
οἰοαιςοησςα, Μ ΏΟἢ γὰ5 Ὀεΐηρ (πε δηά ἴποσε εβίοννεά. ὙὍῇῆα βᾶτηθ μαζὶ 
οἔὗ [πε νεγῦ (ν ἢ ἃ σαυπαίίνε ἔογς 6) 15 υϑεὰ ἴῃ [6 σοτγεβροπάϊηρ' ραβεαρα 
οὗ Ιβαῖδῃ (νἱ]. 7), ψνἤθτε [Π6 βοϊοπηη ἱπαυρυγαίίοη οὗ Πὶβ ᾿ΙΠΙ ΞΕ 15 
τεοογσάθά. Οἱ (ἢδ οἶβεσ μδηᾷ, ἴῃ Τ.δῃ16] (χ, τό), μετα ἴῃς οδ͵εοῖ ννὰ5 



νύ. 10, 11. ᾿ς ΤΕΒΕΜΙΔΗ͂, Ι. ς 

[86 ΠΕΡ 5414 υηΐο τηρ, ΒεΠο]ᾶ, 1 βανα ρυΐϊ τ ψογὰβ ἴῃ 
[ἢγ του. 8566, 1 μανα (15 ἀδὺ βδεῖ (866 ονδζ [6 πδίϊοῃβ τὸ 
Δα ΤΟνεῦ 6 Κιηράομῃβ, ἴο τοοῖ ουΐ, δΔηᾶ ἴο Ρὰ]}} ἄοψῃ, δηά 
ἴο ἀδϑίτου, δηά ἴο ἴσον ἄοψῃ, ἴο Ριμ.]4, ἀπά ἴο ῥ]δηΐ. 

11-ιτο. 74 Ζογά φτἦστυς 106 ἢ γοῤὝεξ τζ6 Κέείορκ οΓ (1) 224 
“ιομά Ζ77γἐεε, (11) “Δ4 Βοίζηρ Οαἰάγομι. 44 {ὶ σὐάς ᾿ργάς 
9, Οοοά Οἶδε. 

Μοδθονεσ, [ἢ6 νοζγὰ οἵ {π6 ΤΟΒΡ οδὴδ υηἴο Τη6, 5ΔΥ]ΩΡ, τσ 

τη ΤΕΥ ἴο τοςίοσα [86 βόνευ οὗ δτιϊουϊαΐα σρθθοῖ, ἴῃ 6 γε Ὸ 15 “ τουςῃοά,᾽ 
ποῖ “" σδιιβεα ἴο ἴοι. ὙὍΠα παΐυσε οὗ αοα᾽ 5 ἀβα]ηρ ΜΠ ἘΣΖΕΪκ 16] να 5 
ἀϊξηςς ἔγοτῃ οὐ συ οὗ ἴῃ656 (1]. 8). 

10. 20 γοοΐ ο“17 Ὅῃα Ρῥσορβεῖ 15 βαϊᾷ ἴο ἄο ἴῃ 15 οὐτῇ Ῥδύβοῃ [ἢαΐ 
Ὑ ἢ 6 δῃποιησαϑ 85 δῦοιΐ ἴο Ὀ6 ἄοῃε ὈὉγ αοά. (ὐοιήραζγε χν. 1, 
“ραϑὶ ἴδηι οιἱἱ οὗ ΤΩΥ 5ἰρῃῖ;" 15. νἱ. το, "Μακε τῆς βεασὶ οὗ (ῃΐβ 
ῬεΟρΙς ἰδ, ἃς.;᾽ ἘΖεϊκ. χὶϊ. 10, ΠεΙΘ [6 ἔαϊςε Ῥσορῃεῖβ δῖὰ βροόίβδῃ οὗ 
ἃ5 “ 5βἰαγίηρ [Π6 501]5 ἴῃαδίϊ βῃουϊά ποῖ ἀϊε᾿ δηὰ “" βανίηρ ἴῃς 5015 αἷϊνα 
[μαΐ 5ῃουα ηοί ᾿ἶνε ; ΕΖεῖ.. χἹθ. 3, ψ οσε [6 ῥγορῆεί βρεᾶκβ οὗ ἴῃ6 
νἱϑίοη ἴδ 6 βὰν ΨΏθη 6 “ σδπὶε ἰο ἀεβίσου (ἢς οἱϊγ.᾽" ὙΤῊΪ5 1αβὶ 15 
βοϊεηθα ΟΥ̓ ἴῃ [ἢς τηατρίῃ ἈΥ̓͂ [6 ἘΠρ 5} ἰταπϑίαΐοτβ, Ῥὰϊ αυϊΐς υἢ- 
ΠΘΟΘΘΘαΥΪγ. 850. 1ἢ ῥγοίδπε ]ἰϊογαΐασα  ψγῈ πα ῥσορῃείβ ὁροϊζβῃ οὗ ἃς 
τοῦδ {ΠῸΥῪ Πδὰ ἃ 5ῆασζε ἴῃ ἱμῆπεηοίηρ [(ῃ6 σουχβα οὗ [86 διΐατε, ΒΟ ἢ ἴἰ 
γγ)ὰβ {Π6]γ5 ΟὨΪΥῪ ἴο ῥγεαϊοῖ. 

““Απᾶ ἴδοι, Ο Ξδογεά τηδὶά, ἱπβϑρισεᾶ ἴο 566 
ΤΠα ἐνεηὶ οὗ [Πηρθ ἴῃ ἀδεῖς ξυϊυ ΠΥ, 
Οἱνε τὰὰ ηαϊ ἢδανθῃ Ὧδ5 Ῥτου)βεα ἴο ΤΩΥ̓ ἴαίε 
ἼΤο σοπασθεῦ δῃὰ σοτησηδηα ἰδὲ 1, δἰΐδῃ κἴαῖθ." 

Αδηθδϑβ ἴο ἴῃς 51:01. Ὀυγάθη 5 ἥγρι, ΝΙ. τοο---1ο 3. 

Τῆχοο οὐ ἔουσ ψογάς σὰ υδϑρᾶ ἴο ἀεξηοίς ἀδϑίσιςς.οη, δηὰ ἔνο ἕο ]]ονν 
ἴδεπι ἱπῃρ  γηρ ταβίοσαϊίΐοη. ΤῊ15 βοῦνεβ ἴο βῆενν (Παΐ ἴῃ6 δδυ! εὺ 85 
Ὑ6}} Ὧ5. [Π6 τοοτα ἱτηροτγίδηϊ ροχίζοῃ οὗ ἴῃ Ῥσορῃεῖβ ἰΔ5]ς νγὰβ ἴο οοηβὶϑί 
ἷῃ τοῦ κα δηά :ῷ (ῃγεαϊθηΐηρ; ΨΏ1]Ὲ Ππανευῃ6 1655. οὐδ οὗ ἴῃ6 συ ΐῃβ ἃ 
δεῖ δῃᾶ τόσα Βορεῖιὶ κίας οὗ [ἰηρβ 5βῃου]ά σῖβε ἴου 1ϑγδεὶ. 

1--19Φ. ΤῊΞ ΙΟΚΡῸ 5ΗΕ. 5 ΤΗΕ ΡΕΟΡΗΕΤῚ ΤΗΕ ΝΊΒΙΟΝ ΟΕ (1) ΤῊΗΞ 
ΑΥΜΟΝῸ ΤΆΚΕΕ, (1}) ΤῊΒ ΒοΟΙΝα ΟΑἸΡΕΟΝ. ἨΞ Α.5 ΥΟΚῸ5 
ΟΕ ὅσοοῦ ΟΗΠΕΕΚ. 

11, 216 τουογά οὗ 1ἦ6 2ογα εαγι6 τρίο τ:9] Τῆς Ῥγορδοῖθ᾽ “οἷ 
οὗ ῥτορῃοϑυίηρ ψ)ὰβ ἠθι που Ῥεσηδηθηΐ, ΠΟΥ (Π6 τεβυὶτ οὗ [ποῦ ονῃ 
νόου, ὈὰΣ ὙΒΟΙΪΥ ἀεροπάθης οὐ ἴῃ 6 ἀϊνὶηα ΡῬ]βαβυγε." Αγομάδαδσοῃ 
ἴδε, ἴτοπχ ΏοΩ [86 ἀὔῦονε αυοίαιίοη 15 τηδάς (2ηπ"2ίγαζξίογε οὐ Τοΐν 
δεγίῤέμγό 41 εα. Ρ. 170), ἰηβδίδῃοες 2 Κίηρς ἷν. 27; Αςῖβ ΧΧ. 22, 85 
Ῥιοοίβ οὗ 115 5ἰαϊευμεηΐ, ἀηπὰ ροθὸβ ΟἹ ἴο 540 ἴμαϊ ἰπεῖθ ἂῖθ ἴψο 
οἶλβθθς οὗ τονο]αϊίοηβ, (1) θη ἴῃ6 δοΐοη οὗ [6 δχίεγῃδὶ 56ῆ563 ἰς 
δυδρεπαᾶεά ; (11) ΠΕ η [ὴ6 Ῥσχορῇαῖ 15 οοῃβοίοιβ οὗ 411 [ῃδὶ ἴδ κ69 ρἷδοα 
Διοιη Ὠἰτα. ἴὕπάεσ (δ6 ἰοπρεσ μοδὰ οοῃλα ΞύΧ Ο]1]ς νἰβίοηβ, σα ἢ} 85 



6 ΤΕΚΕΜΙΔΗ͂, 1. [νν. 12, 13. 

Τογαπ)λίδῃ, δὲ βθεϑὶ τΠοὰ ΑΠΑ 5614,1 566 ἃ τοὰᾶ οἵ ἂπὶ 
τὰ ΔΙ] ἰτθ6. ΤὭρθη βαϊά (ἢ6 ΤΙΟΒῸ υηΐο τη6, Ποὺ Παςὶ 
13 6] 566 : ΤῸ 1 1] Παβίθῃ ΤΩ Ψψοσὰ ἴο ρεγίοση 1, Απά 

(η6 ψοτζά οὗ [6 ΓΟΒΡ σᾶπη6 πηΐο τὴ [6 5Βεοοπα {{ΠΊ6, ΒΑΡ, 
γαῖ βεεβὲ «ποῦ Απάᾶ 1 5αϊά, 1 566 ἃ βεεῃίηρ ροῖ; δηάᾶ 

(ἢ6 ἵνοὸ [παΐ ἤεῖα ἔοϊ]ον. Ιῃ ἴδ {πὸ [Ὠϊηρς βθεπ εἰ ΠΟΥ βυγραβ5 
{πὸ Πἰτλ 5. οὗ Βαπιδῃ οχρογίδηοε (6. σ. ἘΖΕΚ. 1. 4, εἴς.), οὐ [ΠΥ δρρεγίδὶ 
ἴο [ηὴ6 νοι] οὗ βδεῆβθε ἰῇ δυςῇ τηδάϑυσα παῖ ἴπεοσα 15. ηο αἰ υ ΕΥ̓͂ 
ἴῃ ἀεβου ἱηρσ δὶ ΟΥ̓ ταεΔῃ5 οὗ Ὠυτηδη ἰδησυᾶσα (45 ἰπ ἴῃς ῥτεβεηϊ 
Ἰηφίαποθθ). ΕἸτίποσ, ἰἃ τᾶν Ὀ6 ποίϊςεὰ ἴἢδς ϑυταο]ὶς τξείορς τα ἴἢπι5 
ἴο Ὀ6 ἀἰξιρι 5ηεα τοι βυτωρο]ὶς αεζέογς; ἴῃ ἴῃς ἔοσηοσ ἴῃς ργορῃεῖ 
5 Ὀπΐ ἃ βρβοϊδίου ; ἰὴ ἴπ6 ἰδίζεσ (6. σ. [86 βυῃιῦοὶ οὗ [δε ᾿ποη σίγα ]ο, 
76. χὶλ, 1--Φς7) μ6 ἴαἶκθ5 δῇ δοίϊνε ρασῖ. 

7 ὁ α γοά 77 αρ'ἢἪ3αϊριογα ἐγεε}] Τῆδ αἰτηοηᾶ ἴτε ἴῃ Ῥαϊοβιϊηθ ἢδ5 
Ῥοθη σοπιρατθα ἴο ἴΠ6 βϑῃηοννάσορ νὰ 15, 45 σίνιηρ οὔα οὗ ἴῃς ἢγβε 
ϑ'ρῃβ οὗ ἀρρσγοδοῃίηρ βρυίηρ. 1. Τυϊβίσαῃ (λίαέωγαί ἰϊείοῦ» 97 ἐδέ 
Βιδέε) 6115 τι (Παϊ δὲ Βείμδην ἴῃ {π6 τοητἢ οὗ δηυδαῖυ μ6 σαϊῃετεὰ 
16 Ὀ]οβθοσὴς ἴῃ 10]1 ὈΪοοπι. ὙΏΘΥ ἀρρϑᾶγ Ῥείοτε ἴμ 6 Ἰεᾶνεβ ορεη, ᾿κὸ 
[Ποβ6 οὗ [πε ρεδοἢ-ἴτεα ἰῃ Επρίδηα. Τῆς Ηδεῦτεν υδεα πετὰ (τἀ δα) ἰ5 
ποῖ ἰῃ6 ΟΥΑΙ ΠΑΙΥ Μοσα ἴοσ δὴ δἰπιοπά ἴγεα, θὰᾳϊ ἃ ροβίςδὶ Ἔχ γαεβϑίοῃ, 
τηοδηΐϊηρ ἐλαΐ τυλίεά ἐς ἀτυαΐε, ἀπὰ τείεστιηρ ἴο (Π6 Ὀ]οβθοτηϊορ οὗ 
τη 5 ἴγ66. δ5 ἰαἰκιηρ ΡΪασθ 116 οἴ οσς ἀγὸ 5111} ἴῃ (Πδϑὶγ νη ο 5] 66. 
Αςοογάϊηρ!]Υ ἴπῸ6 αἰτημοπά ἴσγεθ 5 τηδᾶς [ῃ6 δυῦ)εοὶ οὗ [Πϊ9 νἱβἱοη---- 
δὴ “ομὈΪοῖῃ οὗ ναοί [ποθ5 δηά δοι νιν, ἃ5 5 βϑῆενῃ ὈΥ ἴῃς ἰηΐου- 
Ῥτείδιίοῃ σίνεη ἴῃ νεῖ, 12. ΤῊΒΘ οἴποῦ τηοᾶβ οἵ δχρ᾽αηδίίοη, ψ Ὡς ἢ 
οοηϑὶβίβ ἰῃ γεπάοσίηρ ποῖ “στοὰ ᾿"Ῥαυὶ “ἐα 7) σι ἢ ἃς 15 σαττίεα ὈΥ ἰγάνεὶ]οῖϑ, 
νοῦ ὰ αυϊΐς σδησε [Π6 οματγαοῖεσ οὗ ἴΠ6 ἤρατο, ψῃϊο ἢ τνουᾶ [Π 6 π΄ 
ΘΧρῖος [η6 ΑἸ ΡΉΥ 45 δρουΐ ἴο βεῖ ἔοσί ο ἃ Ἰουσῃθϑῦ οὗ γεηρόδηςδ, 
ΤῊΪΚ ᾿ς ὉΠ] ΚΟΙΥ δηα ἰότοβα. 

12. 17] εὐἱἱὶ λαςίδ} ἘΔΙΉΟΥ, Σ 8πὶ ὙΤΑΙΚΟΖῸΙ (ΚεῸρΡ πναϊοῆ, αὐγαῖς ΤΥ 
οΡροσίμηϊ υ) 0... Τῇς ροϊηί οὗ ἴῃς ἐχργεββίοη σὴ ΟἿΪΥῪ Ὀ6 ρεγοοϊνεὰ, 
1 νὰ δἵὸ ἀννάγα (δι ἴῃ6 ΗἩΘΌΥΕΝ ἴθι ἰ5 «ἀοξδα, ἃ Ῥατγιὶςῖρ]ε ἴγοτα 
106 5άτὴη6 τοοΐ 85 ἴπε ψοσζά ἰοῦ δἰπηοπα ἴσχε ἴῃ [Π6 ἰοσιηεῦ νοῦβα. ϑίηοθ 
ἴῃ6 Ῥαμβῃτηθηξ οὗ σαρινν ἰπῆϊοϊθαὰ οη Μδηδββθὴ ἰῃ6 1, οτὰ Βαὰ ποῖ 
νἱϑεα ρὸὰ Ηἰἴβ5 ρεορὶς {πεῖν β'πβ. ὙΠαΐὶ ρεηοά οὗ σεϑὶ ἰβθῃ νγᾶβ 
κα (6 ψίιηΐογ, αἱ ἴ(ῆς οηά οἵ ψνῆῃϊοῦ πὰ αἰπηοηᾶ ἰτθα τνὰς ἰπ6 ἢτϑῖ 
ἴο ψακα. 90 ΠΟΥ͂ ἴδε 1 ογά ἰ5 τουβκίησ Ηἰπι561] . Τῆς ρΡεποᾶ οἵ {τἰ4] 
5. ΤΑΡΙΑΪΥ ἀρρσοδοηϊηρ 115 οηά, δηά ἴΠ6 Ῥιῃβῃπιεηξ 50 Ἰοηρ ἀοϊαγοὰ 
ἷἰς Δρουΐ ἰο ὈΕ αἱ 1αϑὶ ἱπῆϊοϊεά. Αἱ [πε βαπὶα (ἰπ|6ὸ ἴπεγε ἰ5 ἃ Ὀγρηΐοσ 
οἰάα ἴοο. ὙΠα Τωτὰ 5 τουδὶηρ ΗΠ] Π)56]Γ ποῖ ΟἾΪΥ ἴο ρῥυηϊθῃ Ὀυΐϊ ἴο 
βᾶνα. ΤὨτγουρῃ [6γεπδἢ  5. ΤΑΙ ὨΙΞΙΤΥ δηἃ Τοβίδῃ 5 τείοτιηβ σε] ]ρίοη ἰ5 
ἴο 6 ἱκορί αἷϊνε ἴῃ ἃ τετηηδηΐ οὗ ἴῃοβα οδυτὶεα ἴο ΒδΌγ]οη, δῃά 50 ἴῃς 
τεΐασῃ ἤοτ σδρ ν᾽ 584]}} αἱ ἰδὲ Ὀ6 Ὀσουρῃί δροαυί. 

18. α τεείλίγρ' ῥο ὙὍὙΠ6 βεοοηά νἱείοῃ 5 οὗ 8 το ππηϊίοστα οὔδ- 
ταςίοσ ἴδῃ ἴπ6 ἢβιϑί. [{ Ῥεϊοκθηβ ποίπιηρ βᾶνα ἀϊβαβίεσ, δηὰ ὉΥ ἰξ 
[Π6 σμδγδςοίοσ οὗ (δε διΐαγα ἴῃ βίοσα ἔοσ [6 παίϊοῃ 5 ἤλοσα οἰ θαυ Ὀτουριιῖ 



νν. 14,15. ἸΕΧΕΜΙΑΗ͂, 1. 7 

(ἢδ ἔαςβ ἐπογθοῦ ἐς ἰογαγάς [ἢ 6 ἡοσῖῃ. Ὑἤθη ἴπ6 ΤΟᾺΡ Κβαϊά τ: 
υηἴο τηθ, Ουἱ οὗ [πε πογμι δῇ 6.1] 51.411} Ῥσθαὶς ἔοσί ἢ ἀροη 41} 
1ὴ6 ᾿ηπδδιίδηῖς οὗ [ῃ6 ἰαηᾶ. ἘΕῸΓ ἴο, 1 ν1}] “411 411 [6 τς 
(ΔΤ. 1165 οὗ ἴῃ6 Κιηράοτηῃξβ οὗ 6 ποτίῃ, βδαιιῃ [6 ΓΟΚῸ ; δηά 
ΠΟΥ 5841} σοτηθ, δηᾶα [ΠΘῪ 5}4}} δεῖ δε οὔ 15 [ἤγο!ς αΖ 

ουὐἱ. ῬὍὙδα νογζὰ .:ἵγν πεῖ χοηδογοα ρῬοῖ, νγαὰβ ἃ ἴασρε νεβϑοὶ, δ5 1 γα 
υϑοᾶ ἴῃ Ῥτερδυηρ' Ῥοθεε ίογ ἃ σοῃϑβι ἀθγδ]α υσαοσ ἴῃ 2 Κίηρβ ἱν. 38. 
1 ψὰβ αἷϑο υβεὰ ἰοῦ ψαβῃίηρ (5. ἰχ. 8). ϑοπῖα σϑῆαᾶθσ ἰηϑίεδα οὗ 
““βρεηρ᾽ (Ὀο1]]ρὴ δέστυνε «εῤονε; 1.6. ἃ Ροΐ ῬΙδοεα ὕροῦ ἃ ἢἦτγα τηδάβ 
ἴο Ὀυγα ὈτΙΡΏΓΥ ὉΥ ὈΪονίηρσ. Α ραᾶββᾶρε ἴῃ Τοῦ (χὶὶ. οὴ Ττιπές δι ρροτίϑ 
(ἢϊ5 νἱονν ίστουι ἴΠ6 τογάς νὨ]οἢ ἰο]ονν. ““Ουῖ οὗ ἢΪ5 ([ἸΘνίαἰΔη᾽ 5) Ποϑ ΓΙ 5 
δοεῖι βῦοκε, 45 ουΐ οὗ ἃ φεζλέμρ Ῥοῖϊ οὐ οδ]άσοη. 715 ὀγεαΐλ ζέπαϊοίά 
ἐραΐς." ΎΤὍὨα ἤρσυτε οὗ ἃ ροῖ ὈοΙΠ σ᾽ ονεῖ 15 ἰουηᾷ 4150 ἴῃ Αταῦὶς Ροςγ 
ἴο ΟΧΡΊ 55 ἃ5 πεῖδ ἃ "ψαῦ οδιτὶεα οἡ ν ἢ} γθἤθηθησα δηᾶ δγάουγ. 

ἐστυαγαϊς] ἴτοτα, ἴῃ: ζλοθ οζὨ ὙΤῇα ροΐ ἰ5 Ἰεδῃηΐηρ αἸΥΑΥ ἔτοσι ἴΠ 6 ποτίῃ. 
Α5 [6 τηδίεγδὶβ οὐ ψὨΟἢ ἰΐ 15 βἰδηάιπρ ἀτὰ σοῃβυτηθά, ἰξ 5εῖ.165 υἢ- 
ἜΥΘΏΪΥ, ἀπὰ [Π6 βουΐμοση 5ἰάα βίηκβ. Τῆυβ 1 Ψ11 ΡΥΘϑομΥ Ὀς ογεῖ- 
(υγηεά, Δηὰ Ξεηᾶ 15 5οδ᾽ ἀϊηρ' σοηίεηίβ ἰπ (Πδὲ αἀϊτεοίϊίοη. 

14, Ομὲ ὁ δε πογίλ] Ιπιογργείδιίοα οὗ ἴῃς βεοομὰ νἱβίοπῃ. Τὶ 
Οἰοαυϊν ΡῬοϊηΐβ ἴο [26 ἱγγυρίίοη οὗ ἃ Ἠοβίῖ]θ δύαν ᾿ηΐο [πάἀεδᾶ το ἃ 
ΠΟΙΓΠΟΙΥ αϊτεοίίοη. ὅϑοῖπε ἤᾶνα δκϑῃ [15 ΔΥΠῚΥ ἴο Ὀ6 (6 Θονί ΔῈ 
Ὠοτάθες. ΕῸΥ τϑᾶϑοῃβ δραίηβί (ἢ}|5 νἱϑὺνν 566 ποῖθϑβ οἡ ἷν. 6. Τῇδ ἱπι6 
ΘΧρΡΙ Δ Ο βθοῖς ἴο Ὀ6 [ἢς [0] ονηρσ. Ὅηδ ὈοΙ]ηρσ Ροΐ ἰ5 [Π6 τϑρίοῃ, 
οὗ Μεβοροίδῃγα, ψΏδτα ἴουσ ρτοαΐῖ παίΐοηβς, Βαῦγίοη, Νίπονθ, ΕἸδηι, 
δηὰ Μεαϊδ αἵ εηραροά ἴῃ κἰτἰδ. ὙὨδ ἀδηρον ἴο Τυἀδα δα ΑἸνναγβ 
ἀεροηάρα οἡ (δε ἔδοϊ μαι ἰἴ ἴα οὐ (ῃς ἀἰτεςξ τοδὰ ἔσοτῃ ἴῃς Εδϑί ἴο 
Ἐργρὶ δῃηὰ τῆιϊιι5 νγὰβ ἜἼεχροβεά ἴο δἰἴΐδοκβ ΟΥ̓Ἡ (86 ΨΑΥῪ οὐ ἴδμε ρατί οὗ 
ΔΥΠῚ165 αἀἰγοοϊςα ἀραϊηκί (ἢ ς Ἰατῖοῦ ρόονγεσ, Ἐκαγῃδάάοῃ, Κιηρ οὗ Αβϑγυία, 
δὰ Ὁτγοΐκειλ ἃΡ Ἐργρί 1ηἴο ἔνγεϊνα 51:41] βίαίθβ, ῃ]οἢ μα ηο [πουρὶ οὗ 
ΔΩΥ (οτεῖρτι οοηζαβί, δὰ ἴππ5 [πε [ετννα μα Ὦδα 5οπὶδ τε] εΐ ἔτοτη ἱηναβίοη. 
Βυὶ Ὀαβιάος τ, ἴῃς σοπδίδηϊ βίστιρρ]ες οὗ ἴῃς ἔουγ Ὡδίϊοηβ αῦονα 
τπιοηποηοδὰ τ ὁπ ΔΠΟΙΠΕΥ δὰ (6 βδάτηθ εἴεςῖ. ὙΠαδε οοηῃδβίδηϊ 
διπιρρίος ἂύὰ [ἢ6 ὈοΟΙΠ ρ ςα]άγοθ. ὍὉμα σοηΐοϑί ΠΟΥΤΕΝΟΣ σίνες βἰρτϑ 
οἵ οσομηΐπρ ἴο δὴ ὁπ. Τα οδ]άγοῃ 15 βείΠἸηρ ἄοσσῃῃ ΟἹ ομς 5166. 
ὙΙΟΙΟΥΥ ἰ5 ἀφοϊαπηρ ἔοσ (Ὡς (Παδ]άδοαης οὗ Βαυγίομυ, δὰ ψθεη ἴδμεν 
δᾶνα δϑίδ Ὁ Π15Π θα (Ποῖ συ ρογοσίγ, [δῖ ΤὌΣΥ  ΒΙΟῆ 45 Ὠἰτπευΐο θεδῃ 
υὐἱ ἴοἢ ἴῃ οἰπ|ε ῖ Μεβοροίδημϊα Ψ01} Ὀ6 αϊγεοϊοα ἀραϊηβί [Π6 
νι ΤΠ ὈοΙ]πρ σοηϊεηίβ οὗ [πὲ σα]άτοη ψ1}1 θα ρουτεᾶ ονὸσ Γι εεᾶ. 

αη συλ [Ἐ}6 60]],---(ῃ6 ον] ψὩ]ο ἢ ννα5 ἴο Ὀ6 Ἔχρεοίεά, ἔοσεϊοϊ ὉΥ 41] 
ἴῃς ργορῃδίβ δβ5 [δε γεβυ]ὶ οὗ μαίίομαὶ βίῃ. ; 
“λα δγεαξ )2ογίλὴ 88.811 ὍΘ ΟρΘῃ θᾶ, 5}}811 ἀ1501080 1:5617΄ 
1δ. οἷ ἐλέγαν λες οὗ ἐλ ζίγιραο»ι5)] ἘΔΟῊ Κιπρσάοτη τννᾶ5 οοτηροςθᾶ οὗ 

ἃ τηϊχίαγα οὗ γᾶςθϑ, ἤθε οδ] δα ἔδια!]165. ΤῊΝ τοπμάθηρ Πού νεΥ τᾶν Ὀς, 
αἱ ἐδ γανεῖέες, ευθρε ἐλς ζέρμραάον»ισ, ἴῃ ΜὨΙΟἢ οα56 ζίρσονες ψου]ὰ Ὀς 
ΟὨΪΥ͂ Δη ἐχρ]απαίΐζοῃ οὗ (με βθῆβε ἴῃ ψῃϊοῃ ἴῃς ψνοτζὰ λαρεες ἴα ἀϑοὰ, 

ἐλεν «λαΐ τεἰ ξυε7}) ομό ἀξξ ἐλγορδ] ΤῊΘ οὨϊοίβ οὗ [ἢ6 σοπι ] 64 ἀγτὴγ, 
ἴδς σοῖς ο ἃῖὲ Ξυρρεκίοα ὉΥ ἴδ6 ποσζά Κιηράομῃβ, ροβὲ ἱβθυηβοῖναϑ 
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[ἢ6 δηϊεγηρ οὗ 16 ραῖθβ οἵ 7εγιβα]θπ), δηα δραϊηδὶ 411 [ἢ 6 
γψν4}15 (Ποοοῦ τουηᾶ δδροιυΐ, δῃᾶ δραϊηδὶ 41} [06 οἰ65 οὗ 

6 Τἀλῃ. ΑΔ 1 Ψ1] υἱοὶ ΤΥ )υάρτηθηῖβ ἀραῖηδὶ ἔΠθτὰ του οἢ- 
Ἰὴρ᾽ 411 [Πεῖγ νι κοάηδϑο, γῆο ἤᾶνα ἰουβακθη τηὴ6, δῃᾶά ἢδνθ 
Ὀυζηΐ ἱποθῆβα πηΐο οἴμεσ ροάβ, μα ἡγουβῃρρεαά [ἢ6 ψόοσκβ οὗ 

ἀιουπᾷ [6 νγαὰ}}]5 οὗ [ὴε Ὀεβιερεά οΥ. ϑουηα [Κα ἴῃ6 βϑῆβα ἴο "6 παῖ 
[Π6 ὈΪοοκαάα 15 ἴλι5 τηδάδ τῇοτα βυσθ. Τα ρσεηογαὶβ ἴακα ὉΡ [Ποῖγ ροϑβὲ- 
τίοῃ δἱ 411} [ῃ6 σαΐοβ, [πὶ ΠΟμΘ ΣΏΔΥ ΡῸ Ουξ οΥ σοϊηβ ἴῃ. [15 Ὀείζοσ 
ΒονΟνΟῚ ἴο ἴᾶκΚε [6 ψοτζά [Βτοηθ, ἴο ἀδηοῖς ἴῃ 5εδῖ ἔσοτσῃλ ὙὩὶσἢ ἡυὰρ- 
ταοηΐ 15 ἀεἰνετεά. ὙὍΤῆα ἐπηοίίοι οὗ Δα] θυϊηρ 5166, ΒΟ Ὦ διμοηρ᾽ 
5 15 ἀεἸεραίεα ὈΥ ἴῃ6 τηοῃδΙοἢ ἴο ἡπᾶρεβ, ψα5 ἴῃ ἴῃς Ἐδϑῖ ἐχεγοϊβεα ὈΥ̓͂ 
τῃ6 Κίησ ἴῃ Ρεύβοη, δῃα [Π6 ραΐα οὗ ἴΠ6 ΟἸΕΥ, ΟΥ τΑῖθοΣ ἃ ἰατρὲ 5ρᾶοβ 1 
ϊ5 πειρῃουτοοά, ννᾶ5 τεβδεσνεὰ ἔγες οἵ ΡῬυϊάϊηρθ, ἀπ τγαϑ [6 ΟΥΣΏΔΥΎΥ 
Ὀΐδοα δὲ ψῃοἢ {γ1615 γατα Π6]4 δπᾶ βθηΐθησοβ ἀθοϊασεά Ορ. επί. χυΐ. 
18, χνιὶ. 8; Βυ ἰν. 1. Ηδρτα ἤδη [Π6 τυ] ετβ οὗ [6 ᾿πνδάθσ᾽β ἀΩΥ, ὮΥ͂ 
ἃ ἤρσυτεα ἴακεη ἔγομχ ἴΠ6 ἔδιη! αν Ῥγοσδδάϊηρβ οὗ οὐ τΐπαὶ δίς α, ἃγὰ 
βαϊὰ ἴο θὲ δρουΐ ἴο 511 ἴῇ Ἰυαρτηθδηΐῖ οὐ ἴπ6 οτπγεβ οὗ ἴῃς Ῥθορὶα δηὰ 
ἰηῆἔϊοῖ ΡυΙϑησηθηΐ οἡ ἴΠ6 ρα] γ. ΕοΥ ἴα ψοσχὰά [ΤΌΠΟ 85 ᾿ι5εὰ ἴο ἀεποία 
(6 ἡυάρτηεηί-5εαΐ 866 Ῥ5. χ. 4, Ἵχχὶϊ. 5; ῬΙΓΟΥ. χχ. 8.- ὙΤῆδ σοηογαὶ 
56η86 οὗ [Π6 γεῖβα 15 ταδί 1ἴ 15 ποῖ ψιθουΐ γοαθοῦ, ΟΥὁἨ 85 [6 ὈΪ πὰ δοὶ οὗ 
Δι Ὀϊουβ δηὰ τοσο ρόονεγῆι πδίοηβ, μὲ [6 πιβαῖθπὶ ἰβΒ ἴο Ὀ6 ΟΥὐΘΥ- 
ἴσον. ὙὉὙπμαῖ ονοείησον Ψ}}}} τὰκ ρ]δοα 5 ἃ πα ϊοϊαὶ δοῖ, ἃ5 8 σοῦβθ- 
αάσηος οὗ ψ]οκεάῃεββ, δηά δος ἴῃ σαᾶβα 85 Ὀθθὴ ἀν ψεϊσμοὰ ἴῃ [Β6 
Ῥαϊδῃςαϑ. 

αηα αραΐμεί αἱ ἐλε τυαῖϊς ἐλεγεοῦ γομραῖ αδομέ, αμαἰ αραΐρε αἱἑ ἐᾷξ 
εἰζίες οΥἹ ϑβεάαλ] 11 ἰς ἀϊβίσαϊς ἴο ΚΟΥ ἩΒεΕΠΕῚ νὰ βου σοπηροῖ 1.15 
ἸΏ “58.811 οομχθ᾽ οὐ “54}} βεἰ.᾽ ὙὍμα σϑάβοῃ οὗ {πΠ6 διρθιρυλυ 1165 ἴῃ 
τῆς ἴδοϊ {παῖ ΓΘγεγλϊδῃ ταϊηρίθβ ἴἰἢ6 ἴτνο ἱπουρῃςς οὗ 4 Ὀεδιορίῃρ᾽ ΔΥΤΩΥ͂ 
δηά οὗ ἃ )υά!ϊἸοἴα] βοηΐθῃςα δηᾶ 115 Ὄχϑουίίοη, 1 5 ἰη ροϊμί οἵ δοϊ ὈῪ 
[86 5Ξοα]ηρσ οὗ [ῃ6 ν8}}5 οὗ [Ἐπ βα]θπὶ δπὰ ἴπς οαρίυτε οὗ [με οἴ Ὺ οὐτ6 5 
οὗ ἴα σουπίτυ ἴῃ ἴῃς βεῃμίθησα 15 ἴο Ὀ6 οσαγτϊεα οὐ, απὰ Γαγοσιϊδῃ ἤοσα 
85 Ἔἰβενεσα (Ξες ηἰτοάπςςοη, οΠΔΡ. ἰ]. 8 8 (4) δῃηὰ ποθ) Ὀσθακβ οὔ Ηϊς 
δἰ τ 1]6 οὐ τηϑῖδρθοῦ ψἱ ἢ ἀγα ρίΠ 655 δηά “ἀκα. ὉΡ ἀπενν ἴδ 6 1ἰἴογαὶ βίδῖθ- 
τηοηΐ. 

16. 7 το 2167 τὶ») γμάργιορίς ἀραΐγιοί 1λ2᾽} ΤΑίογΑΙγ, 1 ὙἘ111 
ΒΌΘΑΙΚ ΣῪ ἡπάρτηθιῖβ 1} ἴθσ. Αἡ αἰτηοβὶ Ἰἀδηϊ 4] ρῆγαβα ἱπ ἴΠ6 
Ἡ δ ῦτεανν οὐσυϊθ ἀραῖῃ ἴῃ (Π]5 ὈΟΟΚ, ἤδη Ζεάεκίδῃ 5 Ὀσουρῃς Ὀείοσα 
ΝΕθυσμδάῃοζζασ δἱ ΕΣ] δῃ, δπὰ ἴἰ 15 βαϊαὰ παὶ ἴῃ Ἰαίίεσ “ρανὲ )πάρ- 
ταθηΐ ὑροη ἰτη,᾽ ΤΔΔΥρΡΊΠ8] “βρακα 1 Πΐτῃ ἡπάρτηδηϊβ᾽᾽ (Χχχῖὶχ. 5) 
σΟΠΡΆΓΘ ἷν. 12. 

ἑομελίμρ αὐ ἐλεὶγ τυϊοξειάρι65.}] ΤὨϊβ 15 ἀεβηθᾶὰ ἴῃ τῆς ἰἴγδα οἰδυβας 
ἴῃαιϊ ἴθ] ]ονν, (1) [ἢ 6 ἑοχβακίηρσ οὗ [ἢ6 ἴπια σοί, (11) (Ὡς Ὀυγχηίηρ οὗ ἱποδηβα 
ἴο οἴοῖ σοάᾶς, (111) τῆ Ὑνουβῃρρίηρ οὗ ἱτπηᾶρεβ. 

οὐλεγ ρυα] Ὑῆε Οτεοῖ (ϑεριυδρίηι) δηὰ [Γδίϊη Ψυϊραία ἰγαηϑαιους 
βδ6δλ ἴο Ὦανα (εἰϊ 4 αἰ ΠΠου ΠΥ ἴῃ (5 Θχργοϑβίοη, δίηοα κἴΠογα ἰδ Πο᾿ 6 
οἴπεσ σοά ὑεῖ οπα.᾽ Οὔ. 81 Ῥδὺ] "τε πον (παῖ δὴ 140] ἰδ ποιπίηρ ἴῃ 
ἴῃς μου] (ε (ογ. νἱϊδ. 4). Ἰπαϑιαθοι ἴμεῃ 85 (86 140]5 νοσβὶρρεὰ ὈΥ 
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{ΠΕ ον Βαπᾶς. Ὅμου ἰπογείοσα ριγά ἀρ ΤΥ ἰοίηβ, δηὰ 
Δ11|56, Δηἃ 5ρεδᾶῖκ ὑπΐο ἴθ 411 [αἰ 1 σοιϊητηδηα [ἢ66: Ὀ6 
ποί ἀΙβτηδγεα δἱ (μεὶγ ίδοσϑ, ἰοϑὲ 1 οοηίουηά ἴΠ66 Ὀαίογα {Π 61]. 
Ἐοσ ῬαΠοΟΙά, 1 ᾶνθ πηδᾶδ [Π66 2ές ἄΔγ ἃ ἀείξηςεα οἰἴγ, δηά 
Δ ΤΟ Ὀ1Π1αΥ, δα Ὀγάβεη ψν8}}5 δραϊηδὶ [πΠ6 016 ἰαπᾶ, 
ἀραϊηϑί {ῃ6 Κίηρβ οὗ Τἀλῃ, δραϊηϑδ ἴῃ6 ὑπησα5 [ῃογεοξ, 
Δραϊηϑὲ ἴῃ6 ῥγεϑίβ [ογεοῖ, δηα δραϊηβί [6 ρβορὶβθ οὗ [6 
Ἰλμᾷ. Απά {Π6Υ 5}4]}} ἤρῃϊ δραϊηϑὲ [ἢ66 ; θαυϊ [ΏΘΥ 5141} ῃοὶ 
ῬΓΕνΑ1] δραϊηβὶ ἴῃ 66; ἔοσ 1 ἄγε Ὑ 1 1866, 5.1 [Π6 ΤΟΕΡ, ἴο 
ἄε!νεσ [Π66. 

Οεμ1165 τορτοβθηϊεα [Ὠϊηρθ ποπη-εχϊςίθηΐ, Ὀοϊηρθ οὗ ἸΔΠΟΥ͂ ΟὨΪΥ, ἴῃς 
Οτοεῖὶς δηᾶ 1 ἴῃ τοπᾶου ἤεγα ρυαΐς Ο7 70γεῖρυε γεαΐ10715. 

11. Νοτάς οἵ εῃοουγαρεπιθηΐ 1ὴ 115 δηά ἴῃς ἔἴνο ποχὶ νϑῦβθβ. 
Ζλοι ἐλεγόίογε ρίγαὶ μΏ 16)» ]οἱγ5] Οδίμοσ Ὁρ ἴδε ἸΙονεσ ραγὶ οὗ (868 

βονίησ αβίεσα τοῦθ. Τὴ ψὰ5 ἄοπα ἴῃ ργεραγαϊίοη ίοσ (1) ἃ ἸοΟυ ΠΟΥ 
(Εχοά. χιϊ. 11; 2 Κίηρβ ἵν. 20, ἰχ. 1), (11) ἃ στᾶσα (1 Κίηρς χυἱῖ. 46), 
(111) 4 σοπῆϊος (790 χχχνὶ. 3, χ]. 7). [Ι πηρ]εα (1) τεδάϊηεθθ ἴοσ 
εἴοτξ, (2) ΘΠΕΓΡΎ ἴῃ δοϊΐοῃ. Αβ (Πε δἴη οὗ ἴλ6 ρβεορὶβ νγὰβ στεαΐὶ δῃᾶ 
τηδη το ά, δηᾶ δ5 ἴῃς ἱτρθηαηρ ἀδηρου γα ἢοΐ ΟὨΪΥ πᾶσ Ὀπΐ (ΘΙ. 1Ὁ]6 
διὰ ἀεισυσίίνε ἰὴ 115 Ὠδίαγα, 50 νὰ ἢ ποοάίι] ἰμαὶ ψιςουΐϊ [ΘΔΓ ΟΥ 
ἴλνουγ ἴἢς ναγηΐηρ βῃου]ά Ὀ6 ρσίνεη, δηά (παῖ ἢδ ἴο ψἤοπὶ {π4ϊ τνατηϊηρ᾽ 
νγ5 εηἰχυκῖοα 5ῃου]ά. " ἀε] νοῦ ἢΐ5 500}, δῃὰ ποῖ ὈΥ͂ δρδίῃυ οὐ ψδῃΐ οὗ 
Ῥοϊάποβς Ἰηνοῖνε ἈΪτη561} ἰἢ ΔΩΥ ΨΑῪΥ ἴῃ [6 ΡΕΟρ]εἾβ ραμῖ. 

δε ποί αϊτ»παγε...). Ὅς ἸΠἴογὰὶ τοπάδσγιηρ νουἹα Ὀς, ὉΘ ποῦ ὈτΟΙ͂ΤΟΣ 
ἄογτη Ὀοΐοτο ὑπότι, 1θδὺ 1 ὌΣΟΔΙΚ ἴ100 ἀονη ὈΘίοσο ὕπθη]. Ὑθοῖο 19 
ἴδ 4 ΡΪΔΥ͂ ὕροὴ ψοτζας ἰὼ ἴῃς. Ηεῦτεν, ψ ῈΙΟἢ οδῃ Πάτα ΪΥ Ὀὲ τεργοάυςεά 
ἴῃ ἰάϊοτηαῖς ἘΏρΠ 5}. 

18. ὦ ἰεγεμεεά εἰν, αμαὶ ἀρ ἐγορ»ε 2111α47, αγιαῖ ὄγαςεγε τυα 6] 76τοταϊδἢ 
Ὅ͵ὸὰΞ ἴο Ρὲ ἰογιἱδεὰ ὈΥ ἀϊνίης 5ἴσεηριῃ σαϊηδὲ ἴῃ 6 δἰΐδοκς ψ Ὡϊοἢ Π6 
5βου]ὰ πᾶνε ἴο σοηΐτοηΐ [πτουρῃοιυς ἢἷ5 ργορμεῖῖς 16, ΔΝ ΏΘη 41] ε͵58 
Ὅ85 Πυοσίυδίηρ δηα γἱεϊἀϊπρ ἴο ργεβϑυσε ἔσοτη ἢ δηᾶ τι πουΐϊ, μ6 
δἴοῃθ νᾶϑ ἴο σαργεβεηΐ σεβίβίληςθ. ὍΠ6 5580} 15 νψουἹά Ὀ6 βενεσε, δηᾶ 
ἤόποο {πα ἔοσος οὗ ἴδ ἴῇτοα ἤρυγαβ ὉΠ ΟΣ ΨΏΙΟΩ 6 15 ἀξθο θεά. Απὰ 
85 Ϊεγεπ δ ψουὰ παρα βἰγθηρίῃ 1π ἃ ῥγϑ-οηίηθηϊ ἄσστεθ, 50 188 
βρυτεοβ υηάεγ Π]ΟΒ 1ἰ 15 ἀσβογ 6 ἀγα τηοτα ἰοσοῖθ]ε (ἤδη {Ππαΐ ἀϑεὰ ἴῃ (Π 8 
Β' ΤΥ οα56 οὗ ΕΖΕΪΚΙ6] : “ΑΞ δὴ δἀδιηδηΐ ἤδσάοσ (ἤδη ἢϊηΐϊ μαννα 1 πδὰδ 
1Ὦγ Του ῃθδᾶ : ἔξασ ἰεσὰ πον (ΕΖεϊκ. 111. 9). 

σραΐ»εί 1Δς ἀΐγιρς οὐ σά] 7οβίδῃ, Τεβοδῆαζ, [6 ποϊακίτη, 76 μοΐδ- 
οἰΐη, Ζεαεκίδηῃ. ΤῊ 56 οὗ ἴδς6 Ρῥ]υταὶ “ Κίηρβ᾽ βῇενϑ πω ἴπαΐϊ ἢΪ5 
ΟΑΓΘΟΓ 5 ῬΤΟΡΔΌΪΥ ἴο Ὀ6 ἃ Ἰοῃηρ' Οῃ6. 

ἕλε 2γίίρεοδ] ἴῃ ομϊεῖ το ΠΑ ΥῪ δηα ο1ν1] οἴ οΥ5. 
19. ΑΞ ἔδασ οἢ ἴῃς ἀπ οὗ ἴη6 ργορῃεὶῖ νγαβ ἴο ἑογέεϊξ 411 οἱαΐτη ἴο 

Οοάΐβ ῥγοϊθοϊηρ οᾶτα οἱ Ὠἷπὶ ἴῃ 1Π6 ΠΙΙΔΙπλεπί οὗ 15 ἀυν ; 50 ετε μετα 
οομηα5 [86 Ῥτγοϊηῖβθ, Οἡ ἴῃ δϑϑυτηθα σοηάϊιοη οὗ (Δ [1] 0655 ἴθ ἢΪ5 {γαδῖ, 
(μδὶ ἢϊ5 οαιιβα βῃου]ά Ὀὲ βιισοθββία), 

τἀὲν σἀσί ποί 2γευαΐ αφαΐμοί 114] ΝΏΘΩ 6 οοπηρᾶτα Ροχίϊοηβ οὗ 
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(ΗΑΡ. 11. 1---ἰ 2. ζῆμαῖον ἐῆ6 Ζζρωγε ὁ Ημοδαπά απα 72 
116 20γα] γεριϊηας 109 Φεοῥίς 9 ΗΠ δας δ αυονγς απᾶ 
εἰαγρες ἐλοηε το δ αϊοεογισος ἐο :2ε17 γε Ζοῦε. 

ὯὩ Μογξονεσ {π6 ψοῖὰ οὗ ἴ6 ΤΟᾺΡ σατὴθ ἴο πῖ6, βδυϊηρ, 

ἴῃ6 Ξυρεοοσυσθηΐ Ὠἰβίοτυ οὗ Τεγεμηϊαῃ, ψὰ πᾶ [δαϊ ἴῃ Ροὶϊπξ οὗἉ ἔδςοὶ (ῆς 
ῬΙΌΡ οὶ νψ)ὰ5 ἔγοια {πὴ6 ἴο ἴτηα (γασί δϑιάθ ὈΥ ἢϊ]5 ἴοεβυ ὙΤΠῊΘ βεῆβξε 
τῃοτείοσα ἤδσα 15 σλαί ποὲ βηαΐγν 2γεναΐ, 2 εογε ἐλε γοῤῥεςς ἄξαζᾷ 
Ἠὶβ οαιϑε βῃοιυ]Ἱά Ὀ6 νἱπαϊοαῖϊοά, ὨΪ5 ργθάϊοϊϊ οηβ νεγβεάᾶ, δηα ροοά βεεάᾶ 
βοῦν. ΟὐοἸήραγα ἴἢ6 παΐσσγα οὗ [Π6 ἔ]6]πγεπὶ οὗ οὖς ϑανιουῦβ Ῥσᾶγεσ 
ἴογτ [16 Αροβίὶε Ῥείεγ: “1 ἢδανα ῥταγεά ἰοσ {πΠε6 (Παΐ τ δι τ} ἔα] ποῖ,᾽ 
1 Κα χΧχὶϊ. 32. ΤὮϊ5 Ὀυάυεῦ αἰ ποῖ ργενεηῖ [Π6 Αροβίΐε ἴτομλ ἀδθβοσχί- 
ἴηρ δηὰ {δὴ ἀεηγίησ ΟὨγιβῖ, δἰ Πουρ 1ὲ γα δου ἀΔΠΕΠῪ δηςνγοτοάᾶ 
ἴῃ Πὶβ βυθβεαιδηΐ Ὠἰδίοτυ. Ἐνθῃ 85 οὐγ 1ογάΐβ οὐ Ὀγαυεῦ ἴοσ Ης 
ἙΔΙΠοΥ5. ΒΕΙρΡρ ἴῃ ἴῃ6 5ᾶηγα σμδρίεσ, “"Ἐδίμοσ, 18 ἴοι ΡῈ τ ]τηρ, χεηονα 
[Π15 οὔρ ἔτομι τηε,᾽᾿ νγὰ8 δηβύνεσεα ποῖ ὈΥ 15 σεῖῆονδὶ Ὀὰΐ ὈῪ Ξυρροτγῖ 
ἴτοὰ Ὠεᾶνθη; 50 7θγεηϊδὴ ψὰ5 ἴο πο] ἈϊΞ ρτουπηὰ ῃοΐ ἴῃ ἢϊ5 σῇ 
βίσεησίῃ, Ραΐ ἰτουρὰ [6 ΑἸΠΙρ  γ᾽5 οοηβίδηϊ ῥγθβθῆσε. 

ΟῊΑΡ. 1. 1--15.. ΤἼΝΘΕΕ Ὑ8ῈῈ ΕἸΟΒΕΒ ΟΕ ΗΌΘΒΑΝΟ ΑΝῸ ἌΝΙΕΕ 
ΤῊΕ [ΟἿ ἘΕΜΙΝῺΞ ΤῊΞ ΡΕΟΡΙΕῈ ΟΕ Ηϊὶς ῬΑϑῪ Ελνοῦυξς 
ΑΝῸ ΟΗΑΒΟΕῈΒ ΤΗΕΜ ἍΜΙΤΗ ἙΒΑΙΤΗΙΈΞΟΘΝΕΘΞ ΤῸ ΤΗΕῚΒ ΕἸΒΟΤ 
Τνε. 

1. 2 ογεουεν Απᾶ, (ῃπ8Ἢ σοπηεοῦηρ ΠΝ Γἀγϑυη δ 5 (411 [ἢ6 τοτᾶς 
ΜΆ Ιοΐ [Ο]]ονγ. ὙΠΕΥ ἔοσπι ἴΠ6 Ὀαριπηΐϊηρ οὗ 8, Ιοῃσ ΡΓΟΡΏΕΟΥ ὀχίεηάίηνσ 
ἰο ἴπ6 οπᾶ οἵ (βδρ. νὶ., δηᾷ ψῃιοὴ μᾶς Ὀὰξ οὔθ ψ61}1-τηδυκοά Ὀσθαῖ, 
ν2. αἵ {ες ἐπά οὗ Ὁῇδρ. 111. 5. Μοτζε ἴῆδῃ οὔδ ορίηΐοῃ ἢδ5 Ὀδθη μοὶά 
8ἃ5 ἴο ἴῃ6 τὴ δὲ νι οἢ [Π656 Ῥσόρῆδοῖθθ ψεγα ἀε]νετοά. ΒΥ ἴδσ [ἢς 
τηοβὶ ῬγοῦδὈΪα νῖανν ΒονΈνῈΥ 15 ἰμδὲ [ΠΟΥ ἴοση ἴΠ6 διυϊβίδῃοα οὗ ἴῃοβα 
φῆ ϊοἢ ψετα ρίνθη ἀυτγίηρ (Π6 τεῖὶρῃ οὗ Γοϑδῆ. ἘΕῸΓΣ 

(α) Τμα μας οὗ 7οϑδῇ ἰδ ἜΧΡΎΈΘΘΙΥ ἱηἰγοάυςσεᾷα ἱῃ σοηποχίου ψ 
τῇδπὶ (1ἰϊ. 6), δῃἃ Δοσογα ΡΥ ΔῺΥ οΟἴΒΕΥ νον ψου]ὰ τεααῖσα ἐδδὲ [ἢ15 
β5ῃου]ὰ Ὀὲ ἃ Ἰαΐεσ ἰηβεσίίοη ἴῃ ἴΠπ ἰδχῖ: 

(ὁ) ΤῊΘ οτγάδσ οὗ [ῃ6 ργορμξοῖίεβ, [πουρὶ [ΔΓ ἴσου οὨτοποϊορίοδὶ 
(γουρῃους [86 Ὀσοϊς, γεΐ τῃαῦ Ὀς Πεϊὰ ἴο Ὀ6 50 ἱῃ δὴν ᾿πάϊν!άπ4] οα56 
ἰπ ἡ ΒΙοἢ ἴποτα ἰ5 ὯῸ σϑάβοη ἕοσ [86 σοπίγατυ Ὀο]ϊεῖ, ἀπά τὨϊβ ἰβ ΒΡΘΟΙΑΠΥ͂ 
ῬτοῦΔΌΙΕ δὲ [Π6 Ῥερίηηΐϊηρ οὐ ἴῃ6 Ῥοοΐϊς, αἀηὰ βοΐ ἴΠοσα 15 0 δρραζεηΐ 
σου ἔογ ἀσνίαἰίοη ἔτοση (ἢ6 ογάεσ οὗ [πλὲ : 

(ες) ὙΠ οδμαγδοίεσ οὗ {πΠ6 Ῥσορῃεςοῖοβ {ποτηβεῖνεβ [4115 ἴπ τ ἢ 1 ΐ5. 
ΤΙ πιοβὶ οαβο5 οὗ ἴἢ6 ἰαΐθσ. ὑσορῆδβοϊεβ χὰ πᾶ ποδάϊηρβ ψῃ ἢ [61] τς 
αἱ ψ παῖ {1π|6ὸ {Π6Ὺ ννεσα υἱϊετεά, [Ι͂ἢ {Π|5 ρογίίοηῃ ψ αν Ῥυΐ οπ6 
ΘΌΓ ἢ ἰπϑίδπος, δηᾶ (μαΐ βολενῆδί νᾶρσὰς (1. 6 45 τείεστεα ἴο δῦονο). 
Αραΐῃ, ἴΠ656 ομαρίειβ βθεῖὰ ἴο Ὀδ ποῖ 50 τ θοἢ δἀάγεβθες ΟΣ ΞΟ. Ο.ς 
ἀεἰϊϊνεγοά ἴο [Π6 Ῥεορὶα οἡ ἀϊξιηοῖ δηὰ ἀδβηϊδ οοοδϑίοης 85 ἴῃς Ἰαΐες 
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ὅο πᾶ ΟἿΥ ἴῃ [6 δαῖθ οὗ 76 γ5416π|, βγη, ΤὮμ5 5δ] ἢ 2 
[ἢ6 ΤΟΚΡ ; 1 τοιδηθεῦ ἴΠ66, [6 Κιηάηθ55 οὗ [ὮΥ γουίῃ, [8 
Ἰονα οὗ [δϊὴ6 Ἔβροιβ415, ἤθη ἴοι τγεηϊοϑὶ δέου 6 ἴῃ [6 
ΜᾺ ἄοσγηθ55, 'η ἃ ἰδηὰ ζάσέ τας ποῖ βϑοῇ. [3146] τας ὯΟΪ]]- 3 
Ὧ655 πηἴο [Π6 0Ε}, ἀπά ἴῃ6 βιϑσαυἝ5 οὐ 15 ᾿ποθαβα : 8]]} 

ΟΠ65 8:6, δαὶ ταῖμος ρίνθη δ5 [6 ρἱϑβὶ οἵ [6 ῥγορῃεδὶβ ἰδδοξίησ ἀυσπηρσ 
41} [ῃοϑ6 δαυγ γεαῖβ οἱ ᾿ἰβ τ ἰβῖσυ. ΟἾἿΟΘ τΏοτο, ἱπ ἴῃ 656 σπαρίοιϑ 50 
ἴατ ἴτομα ἴμεσγε Ὀεὶηρ᾽ τοίεγεηςαβ ἴο τηδίίετβ οὗ ἰαΐεν ἀδίε ἢδῃ [οβιδὮ, βυο ἢ 
85 Δρου πα ἴῃ 1Π6 συ θδεαιεηῖΐ ρατίϑ (6.5. ἱῃναβίοῃ ὈΥ ἴῃς Βα γ]οηίδηβ, ὅτς.), 
[Π6τα 5 ὯῸ Δ]]υδίοη ἴο ΔΩΥ ΠΟ ΘΠΊΡΟΙΑΤΎ ἀνθηίϑβ. 

[1 μᾶὰβ Ὀδεη με ἃ οἡ [6 οἴμπεσ μαηὰ [Παΐ ἴῃ τπηθηϊίοη οὗ Εργρίὶ (1. τό, 
18, 36) ςοταρεΐβ 5 ἴο οοηῃϑιἀογ ἴΠ656 ΛΔ μὲ ον μτ 8ἃ5 ΞΒΡΟΚδῃ ἰαΐεσ. γε 
ΔΙ τεγαϊηαςα ἴῃαὶ Τοβίδῃ νγὰβ 5]αίῃ ἵπ Πρῃιϊϊπρ' ἀραϊηβὲ ἴῃς Ἐργρίίδῃ 
Κρ, Ηον ἴῃφῃ, ἰΐ 15 αϑἰκεᾶ, οουἹὰ [6 }εννϑἢ πδίιοη ἴῃ ἢϊ5 τεῖρτι ἢᾶνα 
βουρῆϊ ἴο Δ} 1ῃεσηβεῖνες ψ ἢ ἰπαΐ σουηϊγγ Ι ἄοεβ Ὡοΐ πούγενοῦ 
ἔο]Ἰονν ἴπαὶ ἴΠθγα ΤΑΥ͂ ποῖ να Ῥεθὴ ἤθη, 85 δ οἴεγ {1π|6ὲ5, ἃ ἰαυῦρα 
δηά ᾿ΠΠυθη[141] ΟΣ ῆο ἀοϑιγεᾶ ἴο σοηηθδοῖ {ΠΘπλβοῖνεβ ἢ Εργρῖ, 
δῃά ἰἴ νϑ δἀραϊηβί ἴδηι ἰῃδί Τ᾿ ογοταδῃ ἀἰγεοίεα ἢ5 ννογάβ οὗ τνατῃίηρ. 
Αποίμεγ Ραΐ 8Δῃ Ἐχίγευλεῖν τη ργο δ ]ς νγαν οὗ ἀπἀεγβίδηίηρ [ῃ6 τοίεγεμοθβ 
ἴο Εργρί ἴπ ἴἤεβα σμαρίοιθ 15 ἃ βογΐ οἵ σοιῃρσομ λίβα Ὀεΐνγεθη [6 ἵψο 
νίενβ, δηα σοηδὶϑίβ ἴῃ [ἢ6 βυρροβιοη ἰπαΐ Γἐγαπλῖαἢ, οὐ Βασι ἢ αἱ Ὠϊς 
αϊοϊαιίοη, τοῖς ἄοννῃ ναὶ ννὰ5 ἰῇ ϑυθδίδηςσς αἱ ἰοαϑί ῃἰ5 ἀἰϊβοοῦχβεβ ἴο 
ἴῃς ΡΘορΪς ἴῃ ἴῃ6 ἄαγϑ οἱ 7 οϑίδῃ, Ὀπὲ τιοάϊ θά [Π6ῃὰ ἴῃ δοοοσάδηοε ψ 1} 
1.6 πγοτα τεσθηΐ ἴθηοῦ οὗ ἢΪ5 ψοζγας δῃπὰ οὗ ἐνεηΐβ. 

ΤΗΘ ΏΟ]6 Ῥσόρῆθου ἴμθη (οἤαρϑ. ἰϊ. 1---ἰ. 5) 15. (6 ἄγει τεοοσάρα 
πἰίεγαποα οὗ Τθγεηγ δὴ δἰζοσ ἢἷβ (411, ἀπᾷ σοηϑὶϑβίϑ οὗ Ἴχροβιυϊδίίοπ ἢ 
5ΓΔ6] ἔοσ {πεὶγ Δ οἰ δίγΥ. Υ̓ 

2. 4}ε ξίπάρεες οὐ ἐᾷν γομίζ, ἐδε ἴσους οΥ ἐλήμε σροισα 1} ΤῊΐθ ἢὰς 
Ῥάδη (δ ἰκθη 85 πηϑϑηϊηρ, ἴῃς Κἰπάῃοβ5 δηᾶ ἰονα α) οὗ ἰϑγϑεὶ ἰονναγάβ (οά, 
οὐ δὴ) οὗ Οοά ἰοναγαάς Ιϑτδθ]. [Ιἢ ἕδνουγ οὗ ὁ) 15. υτρεά [Πδῖ 5186] ἃ5 ἃ 
τηδίίεσ οὗ ἔδοϊ νγὰβ ὄδνϑὺ ἴῃ ραϑὶ {{π|6 αἷβο 5ἰσαγίησ ίσοση σοά. Βιυΐ ου 
τῆς. ψΠΟΪς 4) 15 τόσα ῬγόρδΌῦϊ]ο, (1) ἃ5 θεΐηρ ἴῃς τῆοτε πϑίυγαὶ βθῆβα οὗ 
ἴῃς ψοτγὰβ {Πϑηλβεῖνες, (11) πὶ (Παΐ πε “Κἰπάηθββ᾽ ἀπᾶα “Ἰονθ᾽ βροϊκθεῃ οὗ 
εὐ ἀθηιν τείεγ ἰο ἴη6 ρμαβῖ, ψῇῃ]ας Οοαά᾽β αἰττὰς οὗ στᾶοα ἰοναγάβ 
15γδεὶ 15 [ἢ ϑδῖὴδ 51}}} (παὶ 1 Ὠᾶς Ἔνοσγ Ὀδεη, (111) ἴῃ τπαΐ ὄνεὴ ἴῃ ρᾶβί' 
{{π|6 5186] δ5 ἃ τὰς [ο]ονεά αοά. ΤΤῇῆδ Ὄχοερίίοης ἤοηὶ {με ὶγ γΕῚΥ 
παΐυσα ψου]α ἔοστη [Π6 Ὠἰδίοτυ δηά 50 χ [Ποιηβαῖνες ἴῃ [ῃ6 τηϊηά, 1π5ἴ 85 
ἴς Ὀπεΐῖ σεῖσῃ οὗ Οὐδεη Μδτῖν, δηὰ δραϊη [Π6 τε ΡΟΤΑΓΣΥ ονουτῆσον οὗ 
ἴῃς Ησοιυβε οὗ ϑίυατι (τ649---τ66ο), ἰῃ ΕἸρ 5 Ηἰϑίοσυ ἀγα πιοσα σοη- 
δρίσυοιυβ [ΠΔῃ ἸΔῊΥ Ἰοηρ Ροοὐς οὗ ἰγδ 6 0}}} {}ὺ ἀπα ρεδοβ. 

8. 4 γαεί τυᾶς ἀοίέρεδς τρίο ἐδέ Ζογαά, απαά ἐλ “γεῤρίς οὗ ἀν ἐμ- 
εὔ 4:4] βγεῖ 15. ἃ5 βοπιείῃϊηρ βοΐ δρατί ἔἤτοσῃ οσά! ΠΑ ΓΥ τι565, ἀεἀϊοαϊοά 
ἴο ἀοἄ. Ηδς ἰ5 δ5 [6 τηοβί ῥγεοίοιιβ ρατί οὗ ἴῃς Βαγνεβῖ, {παι ρασγί 
ὙΠ ἢ ἰβ σοπεθογϑίεα 49 Οοά᾽β ρογίίοη. ὍΤῆα ποίίοῃ νγᾶβ διαὶ αν ἴο ἴῃ 6 
ῬΕΟρΡΙοἶβ ταϊμς [Ὠσουρῇ [ἢ ὙδΑΥΎ συβίοτα, ρυθϑοσ θεὰ 1,δν. χχὶϊὶ. 10---ἴῷ 4, 
(μδῖ ἃ τηϑᾶϑφιισα οὗ [6 Βγϑιίσυ 5 σου] ὈῈ ννανθὰ ὈΥ ἴῃ6 ῥγίεδὶ Ὀείοσε 
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τἢδὲ ἄδνουγ ἢϊπὶ 5}4]] οβεηά ; εν}] 5}.8}} σογγθ. ὩΡοΟΩ {ἢ ΘΠ, 
δὶ ἢ (ῃἢ6 Τ1οκΡ. Ηδαγ γε ἴῃς ψοτ͵ά οὗ ἴῃ6 1.ΟΕΡ, Ο πουδα 
οὗ Τδοοῦ, δηᾶ 411 ἴδε Δ}}1}165 οὗ [ῃ6 πουδε οὗ 1βϑτ86]: Τῆυβ 
βδῖ ἢ τ[ῃ6 ΤΟΒΡ, δι 1] μάνα γοῦγ ἔδίμειβ ἑουπα ἴῃ 
τῺ6, [δὶ ΠΟΥ 416 βΡΌΠΘ ἴα ΠΌΤ 16, Δηα αν γα] κοα δἴτεσ 
νδηλγ, δηᾶ ἀγα Ῥεοοῖηα να ΝΕΟΙΙΠΟΙ 5αϊα ἴΠεγ, ΠΕσα ἐς 
16 ΤῸΒΡ ἴμᾶΐῖ Ὀτουρῃξ υ5 ὉΡ οὐ οὗ ἴῃ Ἰαηᾶ οὗ Ἐργρί, [δὲ 
Ιεὰ τι ττουρ τ[ὴ6 ΜΠ] άσδσηθββ, [σουρῃ ἃ ἰαηᾶ οὗ ἀεβεγίβ 

(ῆε Τιοτά, δαπὰ ἰπαΐ ποης οὗ [86 μαγνεβϑῖ 5ῃουϊἃ Ὅ6 δη)ογεὰ {1}} (ἷ5 τὶς 
μαά Ὀδοη Δ16116εα. 

αἱ “λα  ἄφυοι» ἀίρε “λα οὔερα)] ὙἸῆα ῥυίοσι δηᾶ εἷς ἔδυ ν δ]οὴο 
ΕΓ [0 εδὶ οὗ ἴῃς ἢγβιίγαϊϊ5. ΝΟ βισδηΡοΣ ψὰ5 δ] ονεᾶ ἴο ρασίακεα. 
566 1δν. χχὶὶ το, 16. ΤΥ͂ΔΩΥ πῃ] οννεᾶ ρεσβοὴ ρῥχοίαπεάα {ῃ6 Βηϑίίγι5 
ὉΥ ἰακίηρ οὗ ἴῃετῃ, ἢ Ὀοζγε 86 ἱπίχαϊν οὗ ἐγέῦφαδς ἴῃ 5 δαϊϊηρ. Τὴ 
ννοτὰ υϑεὰ (θεῖε ἴοσ ἴσεβραβθ ἴ5 ᾿τοπὶ [ῆ6 βδῖωὴβ τοοῖ δ5 ἴμαὶ Ὡς ἢ 
ἴῃ 115 ραβϑϑᾶρε 15 σεηάεγεὰ 5841} οἤεμα.᾽ Τῆυβ ἴῃ6 βεῆβε ἰ5 ἰῃδὶ 
“Ἡδδίῃεθη, 1.6. υποοηβεογαϊθαά, ἡδίϊοηβ, τηυβδὲ ποῖ τηθα 416 ἩλῊ [5τδεὶ, 
Ὀεοδυβο ἐξ 15 [86 παίζοῃ σοηβεοσγαίθα ἴο αοά. [1{ΈΠΕΥ ἀο, {Πεγ ψ}}} Ὀτίηρ 
5 0ἢ σα ἀροπ ΤΠμοηβεῖναβ ἃ5 ἴΠο56 ἰῃουγ ΨὴῸ εαΐ [Π6 ἢγεισιϊι5.᾽ 
(52 εαξεγ᾽ς (0»»27921.) : 

4. αἱὶ δε ,αν»εῖἝος ὁ ἐ.ε ἄρτδο ὁ 7εγαο δἀάτεββεα ηοὶ ἴο (ὃς ἴδῃ 
{|}065, Ὀὺὶ ἴο ἴὴ6 πδίϊοῃ 45 ἃ ΨὮΟΪ6. 

δ. λαῦνε τυαῤξεά αἴξ» να»11}] “νηὶ γ᾽ 15 ποτα υϑεᾶ ἴῃ 16 Ξ4Π|6 βθῆς6 
85 'π τ Κίηρβ χνὶ. 13, “Ῥγονοκίηρ ἴῃ 1οτὰ Οοὰ οὗ Ξγδε] ἰο δῆσες ψ ἢ 
τ οἷν νδηϊ65.᾽) ΤῊς [εἐνν5 τερατάεα 140]8 5ΙΠΊΡΙΥῪ 85 ἀπϑυ δοίης], ΠΏΤΘΑ], 
ἃ Ὀγοαίῃ. Ηδησα νϑην (ει ρ Π 655) ΕΧΡΥ 5565 {πεὶσ νίαν. Οοιήρατο “᾿να 
Κηον ἰπαῖ δὴ 1άο] ἰ5 ποιϊῃίησ ἴῃ ἴῃς ννοτ] (1 (οσ. νἱῖ. 4) ἀπὰ ποίβ ὁ 
οἾΔΡ. ;. τ6. Α υτῖμευ βίαρε 15 τοδοηδὰ ἴῃ νεὺ. 8, “(Ὠἰηρβ [μδὲ ἀο οὶ 
Ῥτοδι᾽ (σοιρᾶγα ΥῈ., τ). ΟΠδρ. χ. 1ὸ οσοηίταβίβ αοά ἃ5 “ἴῃ ἴπι|6 
Οοά,᾽ “1δὲ Πνὴρ Οοά;᾿ νῆ16 τῃ 6 ποίϊοης οὗ [ῃ6 πησγϑαΐ δηά τῆς 
Ῥοβιτἴνεῖν ἸΔ)] αΓἹΟῸ5. ἀτα σοι ηδα ἴῃ ΧΥΪ. 10, “ΘΌΤΟΙΥ Οὐ ἰδία ῖ5 δανα 
ἱηῃοτοα 1165, νδηΐϊγ, δπὰ [πἰηρϑβ νυ μετείη ἴΠ6γα 5 πὸ ῥσοῆϊί,᾽" 

αηα αγε ὀξεονις ναΐ»} ἃ νιϑιιῖ οἵ τϑ! τ δηὰ οὗ βθηβα τὲ [ἢ συλ] 165 
ὙΪΟ. παΐυγα!ν Ὀδοοπια ἴῃς πλαγκβ οὗ ἴῇοβα 0 ο]]ον (Π6 ΕἸΏΡΙΥ δηάᾶ 
ὉΠΡτοΒίΔ 016. Οοιρατα Εοπι. ἱ. 21---23, [Π6Ὺ “ Ὀεσοδτης νδῖῃ ἴῃ {Πεῖγτ ἰπγ8- 
οἰπαιϊοηβ.. ΠΟΥ Ὀδοᾶγης ἴοοΪβ, ἀηὰ ομδηρεοὰ (Π6 ρἴουυ οὗ [ΠῸ ἱποοττὰρ- 
10]5 Οσοὰ ἰηπΐο δὴ ἱπιᾶρα πῇδαθ {6 αηΐο σοΥγυρ 1 0]6 σαϑῃ, δηᾶ ἴο 
διγᾶς δῃηά ἰουτίοοϊεα Ὀεαϑῖ5 δῃηά οσεερίηρ [Π]ηρ5.᾽ 

6. Τμε Ῥγορμεῖ Ὀσίπρβ {πεῖγ Ππδη κΚ]θββηθθα ἰηΐο ῬοΪάον τε] ϊεῦ ΌΥ 
ἁεριοίπρ ἰπ [πὲ βἰτοηροϑῖ οοουγβ ἴῃς στα αν βῃ θα ἀροη [ἢ 6 πὴ οὗ ο]ὰ, 
αἱῇον ουρεί] 685 15. {Πεῖσ σεΐασῃ ἔοσ [6 ἀδ]νεσάηοα ἔτομι Εργρίίδῃ 
Ῥοπάαρο, ἴπΠ6 ῥτγαβεγναίίοη ἴσγοσῃ [86 ναγίουιβ ἀδῆρειβ οὗ (ῃ6 ψ]άογη655, 
δηᾷ τΠ6 Ὀεβίονναὶ οὗ (δῆδδῃ. 

ζλε τυΐμίφγη655} ποῖ ἴῃ ἴῃ6 5βθῆβα ψὨΙΟἢ [ἢ6 ψογὰ σον ΟΥΒ ἴο ΟἿΓ δᾶγς. 
ἼΔΕ ἐχρσεβϑίοῃ ἴῃ [Ὡς οὐἱρίηδὶ πιεᾶῃ8 τηθγοὶν ἰῃς Ἰαπὰ ποῖ οοουρϊεὰ 
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δῃηᾷᾶ οἵ ριἴ5, [Ὠγουρῇ ἃ ἰαπά οὗ ἀτοιραῖ, ἀπ οὗ ἴΠ6 βῃδάου ᾿ 
οἵ ἀδαίῃ, [Ὠγουρὴ ἃ ἰαηα (πΠδὶ Ὡο τδῃ ραβϑβϑϑα [Ὠγουρῇ, δηὰ 
ΜΏΘΓΕ ΠῸ τδὴ ἄν εῖτ ΑΠάῚ1 Ῥτουρῃϊξ γοι ἰηΐο ἃ Ὀ]ΘΠΙ ΠΩ 7 
ΘΟΌΠΌΎΥ, ἴο 6δὲ ἴπ6 ἔς τΠοτεοῦ δηὰ (ῃ6 ροοάῃαϑα [ποχθοῖ; 

ὍΥ ΔΩΥ 5εἰἰεὦ ἸΠΒΔΡΙΔηϊ5. Τὶ ὮὈΥ̓͂ ΠΟ τηδδηβ δχοϊαἄες [ἢ6 ποίϊοη οἵ 
δουράδης ρμαβϑίυγαρα ἔοσ οδί]θ, ᾿υξὲ δ58 ἰζ 15 αἀδβοσίρεα (χχὶἱἹ. τοὶ) 
85 Βανὶηρ 115 “ῬΙεαϑαηΐ ρ]δοθβ,᾽᾽ Ὀυΐϊ 15 γεῖ 1140]6 ἃ5 15 ἴπθῦα 5ϑῆενῃ ἴο 
Ὀεοοτηδ ἃ ἀεϑοσί δὲ ΔῺΥ ἰἰτλα ΤὨγοιρἢ ἴῃς ἀγγίησ ὑρ οὗ ἴΠ6 5Βρηρβ δῃά 
Σῖνοιϑ οὐ ΨὨΙςἢ 115 νερσείδίίο. ννὰ5 ἀδρεπάθῃϊ. 

εἶε:ε᾽ 15] το} Ὀδίτεῃ. ͵ 
2115] οὔὲ οὗ ἴῃς ἀιβηςου 65 δηᾶ ἀδηρεῖθ οὗ ἰγάνεῖ]οῖς οοηῃςϑίοα ἴῃ 

τῆς τἱίϊβ οὐ οἱεἴϊβ ννῃίομ μδὰ ἴο Ὅ6 οτοβϑθᾶ οἵ ἀνοϊἀ δὰ ὈΥ ἃ οἰτουϊΐζου 
τουΐα. 

ἄγομσλέ] ἤδησς ρουπαᾶρς (ἢ6 ἘΔΌΡ᾽ηϊς βἴουν ἰδαΐ ἃ σοοῖκ ἔο] ον (ἢ 6 
15τδθ] 165 ΤὨγουρῃ τῇς ἩΠΕΘγΏθθθ, ἴο ΒΌΡΡΙΥ {μεῖς (Ὠϊγοῖ. δὶ αι], 
σϊϊπουῖ ἴῃ ΔΩΥ ΨΑΥ͂ ἰαΚίηρ (ἢ 5ἴουυ ὑπάθυ ἢϊς ῥγοίθοϊίοη, ΔρὈ]16ε5. 1ἴ ἴπ 
[86 νὰν οὗ βρ᾽ πίυαὶ δἀαρίαϊοη; “ἼΠΕΥ ἄγαηϊς οὗ ἴπαΐ βρίσιῖαὶ Ἐοοὶς 
18αἱ (ο]] οννοά 16, δῃὰ μὲ οοκ νας Ο τίσι (1 (οσ. χ. 4). 

σλαάοισ ὁ ἀδαί}]Δ} τῇς Ἡδεῦτενν ψοσά τλᾶῪ τιδδῃ ποίμιηρ Ὀαγομάὰ 
ὅαγξρμεςς, Ὀὰϊ [λ6 ΟἾΠΟΥ τἀ θηηρ 15 ἴΠ6 ποσὰ ρσορδῦ]α οπθ, δμα ἀεηοῖεβ 
16 ροοτη ψὩοἢ [Π6 ἰγανθι]αὺ τηιϑὶ ἴδε] ἴῃ Ῥαβϑίηρ ἰὩτουρσἢ ἃ σερίοῃ, 
ψγΠετε [86 ΞΌΡΡΙΥ οὗ [πΠ6 δοδββαυδβ οὗ "16 15 50 ρσεοδυίοιιβ. 

“δαὐ μΟ Τ1α7: 2α:τρά ἐλγοισά, απα τυλέγε το για ατυεϊ] [ἢ6 ἔνο 
τυοτᾶβ ἴογσ “ππδη ΟΠ ἴῃ τῃ6 οτὶρίηαι. Τῃθ βιβθῖ τηδδῃβ τῆδῃ ἴῃ 
{Π6 σἰτεηρίῃ, εἰἴῃεσ οὗ παίυγαὶ νυἱροῦσ, ἃ5 ἤδσθ, οὐ οὗ σϑηϊς οσ γτίοθϑ; 
[Π6 βεοοηά ἀεδηοίεϑ τηδη ἃς ἃ τωθρεῦ οὗ [ῃ6 Ὠυτήδῃ τὰςο, δηά ἰ5 εαιῖνα- 
Ἰεπὶ ἴο “δυμηδῃ Ὀεὶηρ.᾽ ΝΘ πᾶνε ἴῃ6 βαῃῖθ οοηίγαβί εἰβενῆοσγα ἴῃ [6 
Ἡδεῦτεν,, ννἤσσα Βόνανοῦ (ῃ6 ἘΠΡΊ5ἢ τεηαεσίηρ αἰ οτος; (Ρβαΐτὰ χὶῖχ. 2), 
““ΗἸρΡῊ δῃὰ ἴον, γίεβ δῃὰ 2007, οὔβ ψ ἢ} ἀποίμοσ;᾽ δηά (15. 11. 9), 
“Τῆς γεέαε για7: Ὀοννοῖῃ ἄονγη, δῃα ἴὴ6 ργεαΐ ρα): τα Ὁ] (ἢ Ὠἰτηςο ζ᾽ 
Οοιηραῖα ὅϑῖ Τομη νἱ. το, Ώεσα “θη οὐ ἰ(5 τοί ὁσουσγθησα τ ΘΔ 5 
ΒΏΡΙΥ ΡΘΙΞΟΠ5. ὴ 

Ἴ. ἃ 2{γμέ εἶ εοτερζνγ}}] ΤΙ ἰϊεγαῖν, α ἐομμζγ» οὗ 116 Οαγηεεῖ, ὙΒ6 
ψοτγὰ Οδιτηεὶ ῬΧΟΡΟΙΙΥ τηθδῃβ ἃ ρῥίεσε οὗ στοιηά {εχ ]6 δηᾶα γγ6 11] οὐ]- 
{ἰναϊοᾶ, Ὀὰϊ ᾶαθ ΟΟΙΏΙΏΟΩΪΥ 86 ἃ9 ἴῃε δοίυδ] ἤδηὴθ οὗ οπα βοῇ 
βροί οὗ Ραϊεςίπθ, 1] ἢ, ἃ5 [ἢ 6 ΟΠΪΥ Ῥτοιηοηίοτυ ἴμαΐ ἴῃς δεα- δοασά οὗ 
ἴΠ6 σου ἴὙΥ Ρόβδθϑϑθθ, 7015 ουὐ ἰηῖο [Π6 Μεάϊίογγαηθδη, δηᾶ Ὀουπάβ [Π6 
στεδῖ ρ]αίη οἱ Εβαγδθίοῃ. [{ νγὰ5 ἴΠ6 5οθηβ οὗ [ῃ6 ἰδϑίηρ οὗ ἴῃς ἔτι ἀοά 
Ῥτοροββά Ὀγ ΕἸ) ἢ ἴο ἴμ6 ο]]οννεῖβ οἵ Βδαὶ (1 Κίηρβ χν].). ΤΠ15 Δρρ]}- 
οδίίοη οὗ ἴθύτὴβ ΨΠΟΙΙΥ οὐ ραγιν ἀδδογ ρίνα οὗ παίυγαὶ Γεαΐαγεβ ἴο ἀδηοῖθ 
δὴ ἰηάϊντάϊι41 ρίασα ν οἢ δῆβννεσβ ἴο βοἢ 4 ἀθβορίοη 56 αὴ5 ΟΟΙ ΤΏ Οἢ 
ἴῃ 411 Ιαησυαρεβ. Τὸ ἴ ψα οἶδα ἴῃ Ἔ ὨρΡ] 5 δυο ὩδπΊ65 85 Νοῃανεη, 
Νενρογί, Νὲν Εογεβί, ϑαμπάνοἢ {(Ξ ἃ βαῃαν Ὀδγ), ΟΠ οἾβθα {(Ξξ8 5ῃϊηρ]α 
15]1.π4) δηὰ Εδίγῆεὶά, ἴῃς ἰαϑὲ θεϊηρ ἃ σοοά οουηϊεγρατὶ ἴο {6 ΗΘ ΌτΟΥ 
ΠΆΤΩΘ ἴῃ ἰἢ6 Ὀγεβθηῖΐ σαβθ. (ὈΟΙΏΡρΑΓΘ αἶθὸ ἃ5 ΠΔΠΊ65 ἰοῦ σΟΙΏΙΤΥ ᾿οιι565 
“Τα νοοάϊδηα5,᾽ “ΤὨ6 ΡΙδηϊαίοηϑβ,᾽ ὅζο. 
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Ὀὰϊ θη γα οηϊετεά, γε ἀεἤ]εα τὰῪ ἰαηά, δα τηδᾶδ τη 
8 πουϊαρθ δὴ δρουηδίοη. Τὴ ῥγδϑίβ βαϊα ηοῖ, Ποσα ἐς 

[ῃὴ6 ΟΕ δηᾶ [Π6Υ τ1Πδὲὶ Βαπαᾶϊα ἴῃς αν ΚΠΟῪ τὴς ποῖ: 

{ε71ε41 «ὐϊ () ἰἀοϊαῖσν, (1) βδογίβοες οὗ {πεὶγ ομ]άγεῃ ἢ; 580 Ῥ5. 
ον. 3237, ““1δΕΥ βδοσιβοβα τπεὶγ βοης δπμὰ {μεὶγ ἀδυρμίετθ ἀπίο ἀ6ν]]ς.᾽ἢ 
Απᾶ 85 ἴδε Ἰαηὰ παᾶ Ὀδδϑὴ ἴῃυ5 ἀεπ]εα Ὀγ (οὐ 5 οὐσγῃ Ῥθορὶο, ἴῃ Ροβϑθβϑϑ5- 
οἵβ οὗ 1ΐ, 5890 ΠΟῪ ἴπ6 Βοαΐμθῃ ψοσα δῦους ἴο οὈΐδὶη Ρεουτηϊβϑίοη ἴο ἀο 

ἴῃς πκ6. Οοχρατῖε Ῥϑ, ᾿χχίχ σ, “"Ο Οοά, ἴδε μελίῃθη δύο οοσὴθ ἰηἴο 
1]πὸ Ἰῃοχϊδηοθ ; [ΠΥ ΒΟΙΪΥ͂ ἴθρ]6 μαναὰ {8Ὲγ ἀεΠ]6α,᾽ 

γ»ἴρις λεγίζαρε) ἘΠ5ΘΏΘσα 11 15 ΡΈΠΟΓΙΑΙΙΥ [5γ86] [561 [Πα σοθβ ὍΥ͂ 
(15. πᾶπῖα; 6.5. “ον (δε 1,οτὰ β ρογίοῃ 15 μὶβ ρεορῖὶε; Τδοοῦ ἰ5 (ῃς Ιοῖ 
οὗ ἢ15 ᾿ημουϊίδηοε ᾿ (Ὠευΐ, χχχὶϊ. δ). ΟὐΟΣΩΡᾶσΕ Σ ϑ8πι. Χχῖ; 1 Κίηρε 
ΝΠ. 51; Ἐς, χχυῇὶ. 9, Ιχχυὴ δ. 71; 15. ΧΙχ. 25; εἴ. Χ. τό. 

8. Τιε νἱοκεάμπεος οὗ ἴῃς Ῥδορῖδα 15 τρδαίοῃε δηᾶὰ δηοουγαρεὰ Όγ 
(δαὶ οὗ τῆε οἰϊεῖ πῆθη Ῥοίὰ ἴῃ ΟὨυΤΟΙ δηα δίαίϊθ. ΤΏὭσαα οἶδϑθος οὗ 
ῬΘΙΒΟΏ5 ἅτὰ βροίδῃ οἵ. 

(1) ((Π15 οἶα55 15 βυράϊνϊεα ᾿ηΐο ἵτννο) 2.6 2γίδείς, Τῆς ἀν οὗ 86 
{ἰρα οὗ Τονὶ νγὰβ Ὡοΐ ΟἿΪΥ ἴο τσαϊηϊβίεσ δἱ ἴῃς δἱΐασ, Ῥὰϊ ἴο Βδῃά]ε [6 
Ἰανν ; 1.6. ἴο ἱηδίσχαοϊ [Π6 ῬΕΟΡΙΘ ἴῃ 15 Ργεοερίβ., Οοιῆρασε ἴῃ6 ψψογάβ. οὗ 
“6 Ὀ]ασϑησ ππδιεν Μοβεβ (δ6 σθδῃ οὗ αοά δ]εβθεὰ 15γα6] Ὀείοσα 
Ηἰς ἀθαῖῃ ᾽ (δαϊ. χχχλ!.). Ηαδ [πεγὰ βὰγ5 οὗ ,ονὶ, "" ἸΟῪ 5841} ἴθ ἢ 
Ϊδοοῦ (ἢγ ἡπάρτηεηϊβ δῃηᾷ 15γδ6] [ὮΥ ἰανν ᾽ (νεῖ, το]. 

(2) ἐλε δαςτέογς, ταδεδπὶηρ, ποῖ οτάδϊηεὰ τηϊηϊδίειβ δοοογάϊηρ ἴο {Ππ6 
[Αγαὶ!ατ ἀρ] οαιίοη οὗ {πε σοσὰ ἴῃ τηοάσγῃ ἰἰτηθ5, Ρυΐ, 85 εἸβενῃοσα ἴῃ 
{86 ΟἹὰ Τερίαμιθηΐ, ᾿θροσαὶ συ]οτβ, Κίηρθ, σομρατγα 1ἰϊ. 15. 850 ἴπ 
1 Κιίηρϑβ χχὶὶ. 17, νβεὴ Μιοαίδῃ ἴῃ6 ρσορῆδξ ἀδϑίγεα ἴο δχρῦεβθ ἴο 
ΚΙδξ ΑἸΔΌ ἢΐβ 5θηβ6 οὗ ἢἷβ νου] 5θη655 8ἃ5 ἃ συ Ϊϊοσ, 6 5αϊά, “1 58 
411 ἴβγδεὶ βοαϊζογσγεὰ ἀροὴ (η6 1115, ἃ5 βῆδερ [πὲ πᾶνε ποῖ ἃ βῃερῃοσγὰ.᾽» 
ΤῊδ βᾶῖὴβ ἰ5 (ῃ6 βθῆβε ἰῃ Ἐζεῖς. χχχίν. 2, “ος ὃς ἴο (ἢ βῃερῃετὰς 
οὗ Ιβγδ6] (Παὶ ἀο δεά {Ππδιηβεῖνεβ ἢ μου ποί ἴἢ6 Ξῃερῃεγαάβ ἔδθα [ἢς 
βοοκεο ν᾽ 80 ἰῃ Ηοχηοσ [Πς Κίηρϑ 8.6 “"βῃδερῃεγάς οἵ [6 ρεορὶε." ὁ. 

(3) 2.26 2γοῤἠείς, ΜΏοΟΒα αὐ ἱὸ ας ἴο ἀξοΐασα ἴῃ6 ν}}}} οὗ σοά 
ἔτοια ἰτρ ἴο ἰδ, δῃὰ ὑτρα ὉΡΟῚ ἴμ6 Ὀδορὶα τείογμηδίίοῃ ἀπ ἃ 
τοὶ] σίουβ 16. Τ7αγειϊδῃ [εἰξ τηοθὶ ΚΟΘΩΪ [6 ψοΚοάηεθθ οὗ Ὀοῖῃ 
Ρυϊοδὲ δῃηὰ ρζορῃεί, δίποα ἰῃ ἢῖ8Β ΟὟ Ῥδίβδοη ἢ6 τεργοβεηϊθα Ῥοὶῃ 
οὐάθιβ, δπῃὰ “"ὉΥ ἃ βἰῃηρυίαγν ἱγαρίςαὶ [αἴεὲ ἢς ᾿ἱνεᾶ ῥγεςίβεὶν αἱ ἴῃ 
δε δἱ ψῃϊοἢ Ὀοίὰ οὗ ἴμοβα στεαῖ Ἰηβιϊταϊ]οης5 βθοπηθα ἴἰο πᾶνε τεδοῃθὰ 
1π6 υἱτιοβὶ ροϊπὶ οἵ ἀερταάδϊίοη ἀπ Ἵσουτυρίοη᾽ (ϑίδη]εγ᾽5 ϑειυέελ 
Οληγελ, οὶ]. 11. Ρ. 430, 440). “ΠἰῈε Ψηῆο ὈΥ 6δοἢ οὗ ἈΪ5 οδ ηρβ γ85 
πασχα !υγ 1εὰ ἰο ϑυιηραῖῃῖθδα ἢ ὈοΐΠ, ψὰ8 [6 ἀοοπιδα δηϊδσοηϊβὲ 
οὗ Ῥοῖῃ, νἱοίϊτα οὗ ομς οὗ ἴῃ6 5ἰγοηρεβῖ οἵ Πυπλδῃ ραββίοηβ, ἴπε μαϊγεὰ 
οὔ Ῥηοβίβ ἀραϊηϑὶ ἃ Ῥηεδί ὴο αἰδοῖ ἢἷἰσ ονῃ οστάδγ, ἴῃ6 Παίγεα οὗ 
Ῥτορδείς δραϊηδί ἃ Ῥχορῃεῖ Ψὴο νεηΐυγοβ ἴο μάνα ἃ γοϊοα δῃὰ ἃ ν1]} 
οὗ ἢϊ5 οσῃ " (7}614).). ς 

σαΐαά ποί, λεγε ἐς ἐλε 2ογ4 9] 1.6. ἴΏΟΥ σγεσε ἱπάϊεσεηξς ἴο αοάΐβ 
11, δηά ἱπουρῆϊ οὗ ποιϊῃηΐηρ 1655 [πῃ σοηβυηρ Η πὶ. 

τἦφν ἐλαΐ λαρπαε {16 κατ Τῃ δἀάϊτίοη ἴο ἴῃς τειρδυῖβ ἀῦονα Ὠδς 
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[Π6 Ῥδβίουβ 8150 γδηβρτοβϑθα δραϊηδί πγ6, δΔηα [Π6 Ῥτσορῇῃείβ 
ῬΙΟΡΒΕΒΙΘα Ὀγ Βδ8], δηᾶ ψαϊκβα αἴζαοσγ ζζζιρς ἐλαξ ἀο ποῖ 
Ρῖοῦϊ. ΨΥ Ββογείοσε 1 ν}}} γεῖ ρ]εδᾶ σι} γοι,, βαιἢ {[Π6 ΤΟᾺΡ, 
ἃηὰ τ γουγ ΟΠ] άγθη 5 ΟΠ] ἀγθ Ψ1}1 [1 ρ]οδά. ἘῸΓ ρᾶ55 
ΟΥΟΓ (ἢ6 15165 οὗ ΟΜ τη, ἀπμᾶ 566; δηά βεηά μϑζο Κα εάαγ, 
Δα σουϑι θοῦ ἀρ ΠΥ, ἀηᾶα 866 1 τ1Π6γ6 Ὀ6 δ ἃ Ζάέξλρ. 

οἡ ἴδε56 ψοχάβ οοϊρασγε ἔου ἰῃ6 ῥτιεϑὶ 5 βσῆδγε ἴῃ ἴῃε ἰηϊογργείδοη οὗ 
1δς Ιανν οδδρ. χνἱϊ. 18; ΕΖεῖκ. νἱ], 26. 
Βααῇ Τα οδίεξ τδ]6 οὐ]εοϊ οὗ νου οὐ ἴῃς Ῥατί οὗ ἴ! 6. Ῥῆο- 

πἰοίαδη πδίϊοῃβ. ΗΠ5 Ὑνουβῃ!ρ ῥγενδαὶεα δὲ δὴ δι ν ἀαία δηηοηρ ἴδ6 
Μοαδῦϊϊε (ΝΟ. χχὶ. 41. Αἰηοὴρσ ἴθ6 [εν ἴῃαϊ Ψουβῃϊρ νγᾶβ 
οοἸενγαϊε ἃ τ] τοῦθ Ροτρ, δηὰ οὐαὶ τὶΐεθ γα ΘΠ ΓΠΥ δοοοιηραηϊεά 
ἴξ, 106 ῥγίεϑίβ. οατἱπρ ἐποιηβεῖνεβ ὙΠῸ Κηΐνεβ, ἀπαὰ Πυϊηδῃ βου βῆοοβ 
Ῥεΐηρ βοτηδίσηθϑ οεσεᾶ. ὙὍὙῃε ψοσά εηϊεσεα τὰ ἱηῖο Ῥῃορηϊοίδῃ 
(αι παρίηῖδὴ) ΡῬΥΌΡΕΣΙ δῖε, Ηδηηὶραὶ, Ηδβάσγιραὶ, Αάμεσραὶ, εἴς. 
Θοὴ6 σοῃϑιοσ Βδ8]. ἴο να Ὀδθη τερτγεβεηίεα ἴὸ ἢϊ5 Ὑνουβῃρροῦβ ὈΥ̓͂ 
(δ6 ραπεὶ Ταρίίει, ψ Ὦ1]6 οἴμοιβ ἢ τόσα ῬγορΔὈΣ ΠΥ ἴαϊκα Ὠΐπὶ ἴὸ 
θὲ [86 βιη-ροά, δηᾶ 50 ἰο Ὀ6 οουρ]εα νὰ Αϑῃηίογείῃ, ἴἢ6 τηοοη σοά- 
ἀε55, 16 οἰμίεῖ ἐειμδὶα οὔ͵]θοῖ οἵ ὑνοσβῃ!ρ οὐ {με ραγί οὗ [ἢ6 βδῖὴδ 
ΠΑΙΟΠ5. 

9. ετὐἱΐᾷ γοω ελτϊάγορῖς ἐληάγορ εὐὐέ 7 2.44] Ἐνεὴ (πουρὰ τ θ6 
ὨΘΟΘΘΘΔΙΎ ἴο σοῃίϊηια ἴῃ6 Τειηοηβίγαηοα ἴο ἔαΐιγα ροησσζαίίοηβ, 601 
Ὑ71} οὶ 1411] ἴο σᾶστυ οὔὐ Η!5 ρασῖ, ὑὈὰϊ Ψ}}}} ρΙθαὰ Ἠΐ5 σδιιβ6 51}}] δραίϊηϑδί 
ἴ8οβ6 ἢο ἄεβεσὶ Ηΐμπι. 

10. 2.ὲ ἐδείος οὐ Ολέπηέ}] ὙὍὙΠ6 ΟΠέτξετα (“ΚΠ {1π|᾽ ἀγα πηθηἰἱοπϑά 5 
ἀεδοεπάδηϊ5 οὗ 7ανδὴ ἴῃ δῇ. χ. 4. οβαρῆυβ ἰἀεητῆε5 ἴῃς οτὶρίηαὶ 
βοδὶ οὗ [ῃ6 ἰγὶρε ψ ἢ [ῃ6 ἴοννῃ οὗ ΟΙϊλυτὰ ἴῃ ΟΥρῆθ. Οτδάσδν [ἢ 6 
ΠΔΙΊΘ 5665 ἴο Ὦανα Ὀδθῃ δχίθηαεα, 50 85 ἴο ἱποϊυαἀθβ ῃοὶ οἠἱὺ {π6 
ποὶρῃθουσίηρσ ἰϑἰαπᾶάς, θὰ Ἔνθ Μαοεάοηΐϊα (ν οἢ νοσγὰ Μα-ερά- πα 
ΤΟΥ δανα ὈδθῺ ἔδῃο μι] Ῥε]ανεὰ τὸ 6 σοπηεοῖεα ἢ ΟὨΙ 2) ἀπά 

Υ͂. 
Καία»] Α,β. Ομε τη στερτεβεηϊεα ἴἢε ρατίϑ οὗ ἴῃς νου] (Παΐ Ια ἴο 

ἴδε νψνεκιννατά οὗ Ῥαϊδβίϊηθ, 50 Κεάδσγ τερτεβοηϊέα τἤοβα ψῃ ἢ ἰαγ ἴο [ῃ6 
βαδίνψατα. Καεάασ 5 [ῆες ϑεοοπά βοὴ οὗ 15ῃπ,δεὶ (θη. χχν. 13) δῃὰ 
ΒΘΘΙῺ95 ἴσοι [ῃ6 ΤΏΔΩΥ 5 ρβεαιδηΐ Ὡοίο65 οὗ 15 ἴῦ6 ἴῃ ἴῃς ΒΙ10]6 ἴο 
βᾶνα θθθῃ ἀδϑιϊηεα ἴοὸ Ὀδὲ ἴῃ ἷ5 ρΡοβίθυ υ [6 τηοϑὶ ἀἰβιϊηρυ ϑῃμθα οὗ 
ἴῃς ὑνγεῖνα Ὀγείμσεη, ρυίποθβ, ρίνεη ἴῃ ἰἢ6 σεηθαίοσυ. ὙΔΕῪ ἀννεὶῖ 
οη ἴῃε ῃοχίἢ- ψεβί οὗ Αταρΐα, δπὰ ὄὌχίεηαεᾶ ἴο (6 Ὀοσζάετς οἵ Ῥαϊδϑίϊηβ. 
Κεάδσ ὁσοῦῦθ διηοηρ ἴΠ6 Δποθϑίυ οὐ Μομδιηχηθᾶ. [1ἢ Ῥβδαὶῃλ οχχ. δὶ 
(“ος ἰ5 ταθ.. [μᾶς 1 ἀνε }} ἴῃ τὰς ἰοθηῖβ οὗ Κεάατ ἢ [ΠΕῪ τα βροόκβϑῃ 
οἱ ἃ5 4 Ῥδυθδσουβ ἰσῖῦε, ἴο ἀνν6}]} διηοηρϑὲ Ὑῃοπὶ ψὰ5 ἴο ὈῈ υἱίο ΠΥ ουΐϊ 
ΟΥ̓ ἔτοθΒ! ἴῃ6 Ὑνουβῃὶρ οὗ ἴῃ ἱπιὸ Οοα. Ἐνεη {ΠεῪ Ὠονανοσ, τῃ6 
Ἰοτὰ ἀδοίασεβ, ἀο ποῖ ζυσζηϊθδῃ ἃ ράᾶσα}]οὶ ἴοσ ἴῃ6 Ῥάβεῆθβθβ ΜὨΟα 
Δρροσίδίῃβ ἴο [Ὡς [6 75. 

Ὸ 



ΣΣ 
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μ. ω 

τό ΤΕΞΚΕΜΙΆΑΗ͂, ΙἸ. [νν. 11---13. 

ΗΔ ἃ παϊΐοῃ ομδηρεά λέγ ροάᾶς, ψὩ] ἢ 47έ γεῖ πο ρος ἢ 
δαΐ ΤΥ ΡΘΟΡΙΘ παν σμαηρεα {ΠΕῚΓῚ ρΊΟΥΥ ἔογ ζάσξ τὐλέεᾷ ἀοϊῃ 
Ὠοῖ ῥτοδῖ, Β6 δϑίοῃιϑῃθα, Ο γε ἤδανθηβ, δὲ (15, αηὰ θὲ 
ΒΟΥΤΙΡΙΥ αἰταϊά, 6 γε νεῖγ ἀδϑοϊαΐθ, βαϊ 6 ΤΟΚΡ. ἘΕῸΓΣ 
ΤΩΥ ΡΘΟΡΙΘῈ ἤανα σομητηϊ 64 ἔνο 6ν1]5.: [ΠΟΥ ἤᾶνα ἔοσβακθῃ 
τὰς τῆς ουηίαίϊῃ οὗ Ἰἰνηρ ψγαΐοιβ, δἀηὰ ον ἴθ ουΐ 
οἰβίθγῃβ, Ὀσόκθῃ οἰδβίθσγῃβ, [δὲ οδη Πμοϊὰ ἢο ναΐου. 

11. α μπαΐοη} ΝΝοῖ τη δδηηρ᾽ ΔΩΥ͂ παίϊοῃ, ἴοσ ἰξ τγὰβ Ζγμδ οὗ 15γδοῖὶ {παξ 
πον μ44 ἄοπα [Π15, Ὀυϊ Δἢγ μεδίμθη πδίίοῃ, δοοοζάϊηρ ἴο (Ὠς ἔοτοο οὗ ἰὴ 6 
Ἡεῦτεν Ψοσά. 

εὐλιλ αγέ γεῤ πὸ ροα] Ὑπογείοσα τὶ ποεὰ ποῖ νὰ οοσσαβιοπμοα 
ΒΌΓΡΙΙΘΘ, 1ξ ΓΠΕῚΓ νουϑῃρΡΡεῖβ Ὠδὰ αἱ βοηδ {1π|6 ἀδϑογίθα {Π6ηὶ. 

ἑλεῖν ρἰ07)}] Ἡΐϊτι, [Ὠτουρὴ ὙΥ̓ΟΩι [ΠΟΥ δα αἰϊδιπθὰ ρῥτε-ϊθποα 
ΟΥ̓́ΕΓ 411 οἴμοσ παίϊοηβ, οσ Ὀείϊϊθυ, Ηϊπὶ ἴο Υ̓Βουα 411} Ὠοποὺν δηά ρ]ουῦ 
ΨΕΙῈ ἄπαθ6. ΤῊ Ἰδαίου δοοούὰβ τποσὲ ἢ [6 Ῥᾶββαρα ““Ἴδυ5 {ΠΕΥ 
ομαηρεὰ ζἀεγ ρίοῦ» ἰῃῖο (ἢ6 δια! τυάα οὗ δὴ οχ ἰμαΐ βαἰεϊ ρΊγαϑβ ἢ 
(Ρ5. ονὶ. 20). 

12. δὲ γέ ψε7) αἰδεοϊαίε] Τ ΑΕ, ὯΘ γ9 αὐ. ΒΥ ἃ ἤρσυτε σοΙΏΤ ἢ 
ἴῃ 4}1 ΡοεδίσΥ παίυσγα ἰ5 οδ]δὰ ὑροὴ ἰο δᾶαρὶ Ἠούϑεϊέ, 8δ5 ἰπουρὰ ἃ 
᾿νηρ Ὀεΐηρ, ἴο ἴῃ6 σοταρ]δχίοη οὗ μυδη αἴδιγθ. 80 “"Ηδ 5141} ο]] 
ἴο τῆς εᾶνθῃβ ἔτοηὶ αῦονε, δῃὰ ἴο (ῃη6 δασίῃ, μαΐ δ ΤΏΔΥ )υάρε ᾿ϊς 
Ρεορ]ς." ““Απά 1τμ6 πεανθηβ 5}4}} ἀδοίδαγσγε ἢἷ5 σὶσῃϊθουϑηθ85 "ἡ (5. 
Ἰ.. 4, 6). ““δ΄ηρ, Ο γε Πδάνεῃβ.. 5ϑῃοαΐῖ, γε ἰονεσ ρασίβ οὗ ἴδε δασίῃ ; 
Ὀγθαῖκ ἰοσίἢ ἱμπῖο διηρίησ, γε τηοιπηίϊαίηβ, Ο ἐογεβί, δῃὰ δνοΥΥ ἵσεα 
ΤὨογείη : ἕο ἴη6 Ἰοσαὰ μαι τοἀδοηλεα ἴδοοῦ απά ρ]ογβεά δϊτηβοὶξ ἴπ 
15γ861᾽ (15. χὶῖν. 23). ““δϑίηρσ, Ο ἢδανβῃβ; δηά ὃς Ἰογίι!, Ο βασίῃ ; 
Δη4 ὑτεαὶς ἑοσί ἢ ἰηΐο δἰηρίησ, Ο πηουηίαίϊηβ ; ἴοσ (8ῃ6 1,ογὰ δαίῃ σοτὰ- 
Τογιθα ἢἰβ Ρεορὶβ, δηᾶ Ψ}}} ἢᾶνε ΤΏΘΥΟΥ ὑροὴ 115 Δ οι α "ἢ (15. χ]ὶχ. 
13). 80 Βεγὰὲ [Π6 ἤδανθῃβ ἂῖβ Ὀϊὰά ἴο βῃγιναὶ Ὁρ ἰπ Βοιτοσ δἱ ἴ8 6 "α- 
μανίουτς οὗ [ἢ6 ΡΘΟΡΙΪΘ. 

18. 207 νιν 2εοῤίε ἔαυε εοἸηιζεα ἔτυο ευΐ 1] Τῆς οὔθ 5ίη οὗ [Π 6 
Ποαΐμεῃ ἰ5 ἰΔοἱαίσυ, ἡ ἤθγεαβ [Π15. ῬΘΟρΡΙῈ Βαανα ἴῃ δἀάϊίοη σεμουηοοα 
(86 5Ξβχνίοε οὗ (οά. 

ἠ.ε γομρέαίν οΥὙ ᾿ουΐρισ' τυαΐε75] Μοτα Ῥτορευν (ἢ6 τεβεγνοῖγ (8 }κ) 
ἱπηίο ψΒΙΟΣ ᾿ἰνίηρ ναῖε ([ο56 οὗ ννῈ}}]5 δηᾶ βἰσθδ5) αὸ ἄγαν δηα 
ΜΏΘΓα [ΠΟΥ ἃζα βἰοτεά, [1ϑαϊδῃ (χ]ῖν. 3) μὰ δ᾽γεδαυ βροϊζεῃ οὗ Οοα᾽β 
ὈΙεβϑίησ ἀπμάεσ (15 ἤρατο, “41 ψν}}}} ΡΟυΥ νναῖοσ ἀροὴ πίτῃ [Πδῖ 15 {ἈΙΥΒΙΥ 
δηᾶ ἢοοάδπ ὑροη [86 ἀτν στοιηᾶ; 1 Ὑ}}] ΡΟῸΓΣ ΤΩ ϑρὶγὶϊ ὕροὴ [ὮΥ 5ϑεὰ 
δηαά ΤΥ Ὀἰεβθίησ ἀροὴ ἴλϊπ6 οἤβρυϊηρσ," ἃ ραββϑᾶρε ἴο ΨῃΟἢ οὐ Ἰοτὰ 
Ρεμᾶρ5 δ᾽] υἀ65 ἴῃ [ἤν]. 37---39. 

εἴς147..] ὙΠ656 ΨΕΙΘ ΝΕΥΥ ἰδΙ Δ ΠΥ οἰ ]͵εοῖα ἴο [(ἢοϑες ψθοτὰ [6 
τορῃεὶ δἀάγεθθοα. ““ἼΠοτα δῖα τμουβδηᾶβ οἵ [656 δησίθηΐ οἰβίθγῃβ 

ἸῺ ὕρρεῦ Οα δα, ἤοτα 7 ϑαρῆυβ 5 γ5 ἴπετα ψεῖα ἵἧνψο πυπάγεα δηᾶ 
ἔΟΓΥ οἰτίε5. ἴῃ ᾿ἷ5 ἄδγ, δηᾶὰ [Π6 5ἰΐβ οὗ Ἴνὐεῦὺ οὔβ '"γὰ5 ρἱθτοεὰ κὸ ἃ 
Ὠορδυοο» ΨΙ {6 πλ᾽ (ἸΒοιηβδου, 7ζς δαμά αμπά ἐΐε βοοξ, Ὁ. 48}). 
1 ννᾶβ Ὧο ἄουδί ἱπίο 50 ἢ ἃ οης [δὲ [οϑερἢ νγ)85 οαϑί ΟΥ̓ Ὠἰ5 Ὀσεί σε. 



νν. 14. 15.] ΤΕΚΕΜΙΔΑΗ͂, 1. 17 

14-390. ἢ ηιοζεάμεες ἀπά οὐτηπαον αηπα ερπέψμοηξ καἰαηηῖηος 
ΩΓ “5γαεί, 

17.» 15186] ἃ βοναπερ ὧς ἢ6 ἃ Ποιηθθοχῃ σους ὮΥ ἰ5 ἢ6 
Θρο"]εαΡ Τἢδ γομηρ Ἰοη5 τοαγεα προ Ὠΐτη, σηα γε]] 64, δηάᾶ 

ὄγοζενε εἰτί4γ15, ἐλαΐξ ἐαγὴὶΖ' ἀοία 9 τυαΐί27} ““Νο σοτηρατίϑοη οουἱά 
ΤΟ ΚΘ ΘΏΪΥ τορι [ἴῃς τηδάηαββ οὗ ἃ ῬΡεορὶα ΠΟ ομαηρεά {πεῚΣ ροῦν 
ἴον ἴαὶϊ νυ βὶοῇ ἀοίῃ ποῖ ργοῆΐϊ. Ὅῃα Ὀδβί οἰβίθσηβ, ἄνθη [Πο56 ἴῃ 5014 
τοοῖς, δῖα 5γαΉ ΡΟ ΪΥ 1140]6 ἰο οτγαοῖς.. Δηᾶ 1 ὈΥ οοηβίδης σάτα ΤΟΥ 16 
τηδάς ἴο Πο]ά, γεῖ 1ῃ6 ναΐογ σοϊ]δοίθα ἴτοτῃ οἷδὺ τοοῖβ οΟσὐἁ τὶ ΣΠΔΙΪΥ͂ 
5011] μΒᾶ5 ἴῃ6 σοΐουγ οὗ ψϑαῖκ βοαρϑυάθν (6 ἰαϑίε οἵ [86 θαυ οσ ἴΠ6 
ΒΔ 16, 15 ὅ11}] οὗ ψογηβ, δηᾶ ἴῃ ἴῃς Βοὺσ οὗ ρτεαίεξξ ἡθδεά ἱξ υἱτευν 
ζ4115...1 ανε πϑνεῦ Ὀδθη 80]6 ἴο ἰο]θσαΐβ [(ἢ]15 οἰδίθγῃ ὑναίθσ ἌἼχοθρὶ ἴῃ 
]Τεχιβαίθηι, ψ Βεσα [ΠῈΥ ἀγ κερί 1 βοσαρυουβ σάτα, δηὰ Ἀ]]εα ἔτοτα 
τοοΐ. οί οἰοθδῃ δηά μασγὰ" (:ό214.). Τὰς ἰδι!αστο οὗ [86 Ὀσόΐκθη οἰβίοση, 
ἀϊξοονογοά δἵ {π6 τροιηεηΐ οὗ πθεά, 15 [6 ρΡοϊηϊ οὗ ἴῃ 6 οοσωραγίβοη τηδάθ 
ῬγΥ [88 Ρσορββί. ᾿ . 

14 30. ὙΥΙΟΚΕΡΝΕΘΒ ΑΝῸ ΟΒΟΤΙΝΑΟΥ ΑΝῸ ΟΟΝΘΕΟΕΝΊΥ ΟΑΙΑ- 
᾿ ΜΙΤΙΕΒ ΟΕ [9ΠΑΕῚ, 

14, 7» Π"γαεῖ ὦ τεγυσηξ ἐς ἦέ α λογμεδογηε σἰασυε)] Τα τε οηϑῃὶρ 
οὗ τηδϑίοσ δπὰ βεγναπί, ἱἢ ΟἿΣ βθηβθὲ οἵ ἴῆ6 ψογάβ, ἃς ἃ οοηίσαοῖ ᾿γὰϑ 
ὉΠΙΚΠΟΤἢ δυλοηρ ἴδ ΄εννθ. οχηδβίὶς βούνςα νγἃ5 ἀἰβομαγρεα ΌὈΥ 51ᾶνεβ5, 
ψ80 τϊρῆϊ θὲ του. ΪΥ ἀϊνἀεα ἰηΐο ἔνγο οΪδ556β, (1) [ῃοβα σδρίυσεά ἴῃ νγὰσ 
οἵ Ὀουρδΐ, (11) ἴοϑα θόσῃ δηά Ὀγουρῃξ ὑρ ἴῃ {πεῖν σαδϑίοτ᾽ 5 ἤουβε, ΕΓ 
1ῃς Ἰαϊ(οΥ ΤΠΘΊΘ τννᾶ8 ΏΟΤΘ ΟΡροσί ΠΣ Υ οὗ δβοᾶρο τομὴ βεγνιὰἀδ ΏδΔῃ ἴοσ 
16 ἰοστηθσ. Οχ ἴῃς οἴμεγ πδηά 16 ροβίτίοῃ οὗ ἴῃς Ἰαϊΐοσ. ψγὰ5 οἴΐβῃ 
ΡῬτεΐεγα 6. Τὴ σεπογαὶ [6 σοπάϊίοη οὗ με β'ανθ ἀδβρεμαθα ταὰοὶὶ οἱ 
ἴῃς Ἑμαγαςίου οὗ ἢ15 πηδϑβῖευ, δηά ἔτοτη [15 σοῃϑι ἀδσαίίΐοῃ να βρυτσηρ 
ἴνο ἀϊβογοηΐ Ἔχρ δμδίίοηβ οὗ ἴῃ6 ραβϑᾶρε. ϑοῖὴβδ υπάἀοτϑοίδηά (δ 4165- 
ἘΟῺ5 85 τηεδηΐηρ, 2 γασί ἐς ἐδέ οὐγεεξ 97) Οοαὕ Σ νιοσΐ εαγεοε ῥγοίεεξίοϑε. 
"7 ἐς Μἶῶῖν ριοοί ἐλογίδλεα ῥοσδεδοῖονε, αὶ γπόριόεν οὗ 7ὲΣ ζαρεῖζψ. ἴοτυ ἐξ 
22 “λε» ἐλαξ ἦέ λας δέε7: τῥοϊρα ἡ "ὮΘ δῆβνευ 15 ρίνθη ἰὴ νοῦ. 17. Οἰἢδσβ 
ἰᾶΚε 1ἴ 05 :-ἀἷὐς 2. γαεί ἃ εέαυε, τεῤγεεΐ ἐο αὐ ἐλὲ νεῖδογίες Οὗ σμεῖ ἃ ἰοΐ, 
α 2γεν ἐο εαεΐ τολῇῆτηε οὗ α εγμεί γιασίεγ 27 ἂς “λὲς τοριραἱ ϑέερε 395. οὯὲ 
2.ε ἐγρεελ, τῦό αγὲ γεέ γίνε» 19 σεῤῥοσό ἐλαΐ ἀν σίαΐε 15 1. πὸ τυᾶν ΣΏΟΡΊΟΥ 
20 {ἀὲς, 790» ἀέ λας δέον; ςῥοϊφσά αμα εαγ͵γίεα εαῤίζυε. ΤῊϊς Ιαἴΐεγ Ἴχρίαπα- 
ἤοπ [4115 ἴῃ Ὀείίοσ ψἱτ ἴῃς ἴογηι οὗ ἴπΠε Ἵπαυΐσιθθ, ἃ5 οοτχηραγθὰ ψΊ 
της βουιεννῃδΐ ϑ᾽ ΠΥ Ῥαβθαροθ ΨΕΙ. 31, 1]. 4, ΧΙν. Ι0 ; 8Π4 ΞΡΘΟΙΔΙΪΥ͂ 
ΨΥ] χχῆ. 28, ΧΙΙΧ. 1. ὉΠ ῥσορμεῖ ἢ0 ἀοιυδὲ [85 ἴῃ ραγι συ δῦ Ὀεΐοσα 
5 νίενν ἴδε σαρΕνν οἵ με Τοη Νογίμοσηι Τιῖθ65. 

16. 724 γοτέρρ' ἐζογς γοαγεαῖ το»: ζξζπι, απο γε ΤῊΪ5 ΤῊΔΥ Ὅδ 
τηδδηΐ ἸἸΙΘΓΑΙΥ ἃ5 ιμδΐῖ Ὀείε}} (Π6 απ οὗ 5γδϑὶ δἰϊεοσγ ἴῃς σδρίνι οὗ 
ἴδε Τεὰ ΤΠΡΕ5, δηά ἴδε ἰηἰτοάἀποίίοη οὗ [μ6 ἱπμαθιϊδηῖβ οὗ ἰοσεῖρῃ οἱτ165 
ἴῃ (δεῖν σοοῦλ (2 Κίηρϑ χνὶϊ. 25). [15 τόσα ἰκαὶῪ Ὠόύγενοσ ἴο Πᾶνα 
ταίθγεῃςα ἴο (6 οτυ 6} {168 ὑγδοιβε ἀροη [86 οχὶϊεθ Ὁγ {ΠΕΙΣ σαρίογϑβ, 85 
Ἧ76}} 25 ἴο {πε τεαυεηῖ Αϑϑυτίδη ἱηνδϑίομβ, (ΟΙΏρΡδσα ἴον [Πϊ5 ἤρατε οὗ 
ΒΡΘΘΟΩ ψοτὰβ βροϊζεῃ Ὁγ. ἰϑδίδῃ (ν. 29). οὗ δῃ αἰίδοϊζϊησ μοβῖ, “ὙἼΠεῖσ 
ΤΟΔΙΪΩρ 584}} 6 {κα ἃ Ἰίοῃ, [Β6Ὺ 541} τοᾶσ |κ6 γουῃρ [Ι0ἢ5 ; γεδ, {ΠΕΥ 
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18 ΤΕΚΕΜΊΔΑΗ, 11. [νν. 1τ6---18. 

ΤΕΥ τηδᾶς ἢ15 ἰαηα νναϑίε : [5 οἰτἴδϑ. δῖα δυγηΐ νηϊμουΐ 
τό ἸὨΒΔΡΙΔηῖ, ΑἾβδο [ὴ6 ομ]άτοη οὗ ΝοΟρΡἢ δηὰ Ταμαρδηθβ 
1) ἢανα Ὀγόκθη τἢ6 οὐοόνῃ οὗ (Ὦγ ῃεδᾶ, Ἐΐδβῖ που ἢοΐ ῥτο- 

οὐτοα τΠϊ5 απο τῆγϑε]ξ, ἴῃ ται ἴοι Παβί ἔοσβακθη [86 ΤΟΕΡ 
18 (γ αοά, ψεη ἢς ἰεὰ ἴπΠ66 ὈγῪ ἴῃ6 ψαγ Απά πον νῆδί 

50.411 τοῶῦ δηᾷᾶ δὺ μοϊά οὗ ἴδ ὑσευ, δηᾶ 5:41] σΔΥΤῪ ἰξ ΔΑΥ 58 δηὰ 
ἈΟΏΘ 5804] ἀεἰίνεσ 11.) 866 αἷΞςο Μὶς. ν. 8. 
δρ ΜΔῺΥ ῥτείοσ ἴο σεηάδεσ ἴῃς Ἠροῦτεν, γε ἐευεϊα ἐο “δε 
ΟἹ». 
16. 419] Ἐνοπ. ΤΏΘ 56 η56 15, ζλονό ὥς τυλοηι ἐλοι γιοσὲ ἐγεείδαϊςξ, 
ΝΟ Α) εἰἴ πεν ἃ ἴονσῃ ἴῃ ἴῃς δουῖῃ οὗ Εργρί, ΟΥ̓ ἃ5 1ΐ 15 ζῆοτα σε ΓΑ 

τἀκοη, Μοιρΐἷβ ἴπ6 σαρὶϊαὶ οὗ Τονεῖ (ἰ. 6. Νογίμογῃ) Εργρῖ, ἴμ6 ψογά 
ΝΟΡὮ τεργθβθηςὩρ βοσὴθ οΟ]]οα 141 θη ς οὐ ἘρΥρύδῃ ῥγοηυῃςΐα- 
τίοη οὗ [6 ὨδΔΠ16. 

Ζαλαῤαμες] Τα Οτεεῖκ Φαῤάρμαε Σεϊμεεζ, Μ Ὠϊοἢ ΗἩ ἐγοάοίι5 τη θη οὩ5 
(ΒοοΚ 11. 30) 85 ἃ ἴοψῃ ἴῃ Ψ ὨΙΟΝ ἃ σαυγσου νγὰ5 πηδιηϊδιηοα ἀραϊπϑοῖ [6 
ϑγγίδηβ δῃὰ Αὐδίδηβ. Γ{ θθδῖβ δὴ ᾿πῃρογίδηϊ μαζὶ ἰῃ ἴῃς Ὠϊδίοσυ σοηϊαϊηδα 
ἴῃ [6 Ἰαῖοσ οῃαρίεσβ. [ομδηδη δπὰ [ἢ οἴδεσ οαρίδίηβ γεηΐ ποτὰ ἴῃ ἀ15- 
ονδάϊθηῃοε ἴο ἴῃς ψοτάβ οὗ [86 ρσγορῃεῖ (χ}". 7). γε ραΐδου ἔτοτα 1ἢ15 
[παῖ ἴὰ γψγα5 οπς οἵ ἴδε ἴοντι οὗ Εργυρι πεαγεβὶ ἴο (6 Ὀογάεσ οὗ ῬἸθβίῖπο. 
7εγε δὴ ΠΕΙΟ Ῥσόροϑίαϑ [παι Εργρί 5141} ὈςῈ ϑιηϊτεη ὉῪ Νερυςο δα- 
παΖζᾶσ. ΤῊΘ [εν οοπιϊηυεὰ ἀυτηρ Τεγειηΐδ ἢ 5 ἴτας ἴο ἀνε 11 {πο γα. 
ΤΠ τον5 οὗ Νορὴ δηᾶ Ταμάραηθβ ψουἹὰ Ὀοϊῃ Ὀ6 ψ͵6}} Κηοψῃ ἴο ἴῃ 6 
76» ὄνθὴ ἴῃ 7 οϑδ 5 ἀδυύ, [86 [ΟΥ̓ΤΆΘΙ 845 ἃ οδρὶ(8] οἱ, ἴδε Ἰαϊῖεν ἔγοιι 
15 Ιοςαὶ ροβι οῃ. 

λανε ὀγοξερ} Οτ, {{ [26 φῬγδϑεηὶ Ηδρ. ἰεχὶ 15 τιρῆϊ, σλαϊ 7εεα το». 
ΤΠς ἴεηβα ἴῃ [)6 οὐ ρΊμδ] τηαῖκεβ ἐΐ τηοτα ΚΟΥ (Πᾶὶ ἃ Ῥσόρῆεου ἰ5 ἰῃ- 
ἰεηάοά, ψὮ116 “Γεθ ἀροη,᾽ [6 Ργορεγ 5εη56 οὗ ἴῃ νει, 15 1]πϑιταϊεα ΌΥ͂ 
[6 τιδηϊίοη οὗ 5Βῃερῃδγαάς (οςαρίαϊηβ οὗ Ἀοβἕ]ε δυμλ}65) ἴῃ Υἱ, 3, χὶἱ, το. 
1ι ἰδ ΡῬοβϑβὶ]θ, μβοννανεσ, [παῖ 4 ραβδὶ ὄνθηΐ ΤΩΔΥ͂ δὲ τείοσχεα ἴο, βαςἢ ἃς 
{πε αἰἰδοῖς ΡοῺ Τεγυβαίθλ ὈΥ ΘΠΙβμαῖϊς, Κίηρ οὗ Ἐργρῖ, ἴῃ [δδ ταῖστ οὗ 
Ἐ ΠοΌοδτΩ, βοη οὗ ϑοϊοσηοῃ. [ἿἋἢ [ἢ 5 οἂβα ἴῃ 5θῆϑε νν}} Βα, 2» 7}72ὲ λας 
ἐρι 2αοὲ ἐἔγιες σἦσιυρε τυλαὲ “16 εομἑα ὧο ας α 70. 220 μποέὲ σεεξ ο αἰέν 
)ομγεεῖσες τὐὐίὰ ἀ27, πουυ. 

ἐλε εγοῖυ» οὗ ἐᾷν δεαα] αϊάπεβϑ νχὰβ σοποϊἀδγεᾶ δπηοηρ (6 7678 ἃ 
Τορτοδοῦ. ΤῊΪ5 15 5ῆονσῃ ἴῃ ἴΠ6 Πἰϑίουυ οἵ ΕἸ1588 (2 Κίηρβ 1ἷ. 22. ὅ6Ἂὲ 
αἶϑο 7εῖ, χὶνὶϊ. 45). Οἵ [86 56η86 ΤΏΔΥ Ὀε, σϑἔιεί ἐδέε, σατδε ἔλεε 0 
ἐμά ῤ αίνν δθδνθη μεδᾶ Ὀεϊηρ ἃ βίρῃιῃ οὗ τηουγηΐηρ (15. 11}. 24, χν, 4, 
ΧΧΙΪ, 12). 

11. Ηᾶδβ ποὶ (Ὦγ ἀεβογίοη οὗ Οοάᾶ ἴῃ οἱὰ [ἴτης Ῥσοιρδξ ὑροη ἔπος 
τπ15 {τοῦ Ὁ]6 

τυάφρε ἀφ ἰα ἐδέε ὃν ἐδε τυα}}] ΜΥΆΥ ἰδ ποῖ ἤδσα υϑεά ἴῃ ἴπε βεσοη συ 
56 η56 ἴδαί 1 οἴξδῃ ὕδαιβ 85 “ὙΑΥ οὗ 5 πηογ5,᾽ “ὙΔΥ οὗ τε τἱρῃίθοιιϑ,᾽ 
ΨΑΥ͂ οὗ [Π6 υῃροάϊ]γ,᾽ Ὀπΐ, ἃ5 15 βῆεννῃι ὈΥ 115 τγηεδηηρ ἴῃ [Ππ6 ποχί ἴνπὸ 
νογβαβ, ἴῃ [ἢ6 5βθῆβε οὗ ἃ [ἰ16γὰ] ραῖῃ οὐ ΟΊ ΓΠΘΥ, ν]Ζ.---ἰαὶ ΤΠγουρ τῆς 
ὙΠ άΘγηθ58. ΤῊΘ Ὑγουϑρ οὗ (89 ροϊάδη οδ] δηὰ οἵ Βδδὶ-Ῥθοῦ νγὰβ Ὀυϊ [ἢ6 
εαι]εϑῖ Ἔχ ϊ οἱτίοη οὗ [μαϊ βϑάῖμς ἸΔο]δίτουβ βρί τί, νμοἢ μαὰ Ὀτόκθη οαὶ 



ν. 10. ἸΕΚΕΜΙΔΑΗ͂, 1. 19 

δαϑῖ του ἴο ἄο πῃ [ἢ6 γᾶν οὗ Ἐρυρί, ἴο ἀπίηἰκ ([ἢ6 ναΐουϑ οὗ 
διῃοῦ οὐ γμδὶ Παϑὶ ἴῃοὰ ἴο ἄο ἴῃ [ῃ6 ΨΑΥ οὗ Αϑϑυτία, ἴο 
ἀπηἰς [ῃ6 τναΐεδσβ οὗ [ῃ6 τινε ἢ Τῆϊηθ οσῃ ΚΟ 655 584}} 
οοἴτοοῖ ἴΠ66, δηᾶ ἴῃγ ὈΔοκΚβ]Πἀ1ηρ5 5841} στερσονε (Π66 : ΚΗΟΝΝ 

δραὶῃ δηᾶ ἀρδὶη, γγχὰβ ΠΟΥ͂ 50 ἰο τ ΟΪΥ Ῥγανδϊθηΐ, δῃᾶ ἵοπηρβᾶ (ἢ6 σδῦβα 
οὗ ἴπε σίγα 165 τ] ἢ Ὀεδεῖ {π6 Κιηράοχῃ. 

18. τυλαΐ λας ἐλοιε ἴο ὧο ἐπ ἐἦε ταν οὗ Ἐρ»)ῆ Τδα τδουρῆς ἰ5 (ἢ 6 
ΒΆΤΩΘ 85 [πΠδὶ Ἐχργοϑβεά ὉΥ Ἰϑαϊδῃ (χχχ. 1---2) “νος ἴο 1π6 τεῦς] ]1ου5 
ΟΠ άτεῃ.. [παῖ τπναἱὶκ ἴο ρὸ ἄονῃ ἰηἴΐο Εργρί, δῃηᾶ πᾶνε ποῖ δϑκεά δ Ὧν 
τοῦτ... ΤΠοσοίοσα 584]} [ἢ βίσεηρίῃ οὗ Ῥδσδοῦ Ὀὲ γοὺγ 5βῆδτηθ, δηᾶ [6 
{πιδὲ ἴῃ ἴδ6 Ξβῃδαον οἵ Εργρὶ γοὺγ οοηῃπιβίοη.᾽ Ενοσ βίπος ἴῃς ἰτὴς 
σε η Ῥϑαϊητηθ τ οἢτ5 Κίηρσ ΕἾ Ἐρσοὶ τοἀυοεα ὑῃάᾶου ἢ5 οὐ 5 ΨΑΥ (Π6 
ἵν εἶνα βεραζαΐα Κιησάοιῃβ ἰηΐο ὨΙΟΝ (Ππαἴ σΟῸΠΓΓΥ Πα Ὀδεη ἐοπηρᾶ, ἴμοτα 
85 ἃ ῬΔΑΥΙΥ οὗ Ξἴαϊδδιγθη δί [εβδ] τὴ 0 ἑανουτεά δὴ ΕρΥρίδη 81|]1|64 06. 
Το {Π15 ῬΑΙΪ 7}6γειηϊδἢ οεαβεά ἢοΐ ἴο ὀρροβε Ὠἰσηβαϊΐ. 

20 ἀγίρξ ἐδέ τυαξέγς 97 .51107] ἴο Ὠο]α σοτητηυηϊσαϊίΐοη τ Ἐργρίῖ, 
Δηα ἐβροῦβα 15 οδιι56. ΤῈ ἤριγε ἢα5 ὈδΘΘ ΔΙΓΕΔΑΥῪΥ συρρεβίεα ὈΥ τῃς 
τος ποι οὗ ἰουπίαϊῃϑ δηα οἰβίεσγῃβ (νῈσ. 13). 

,51107] Ἴδα ψοσά, ΠΟ ῬΓΟΡΟΙ͂Υ τηϑδη8 ἰὰγ] 4, 15 σἤθνσῃ ὈΥ (ἢ6 
οοῃΐοχί ἴο Ὀ6 εαυϊναϊοηΐ ἴο ἴῃ6 ΝΕ, ἃ ννοσὰ ψῃο ἢ ἰἴβε 1 ἀδηοίθα ΌΪπδ, 
ΟΥ ἀατῖς. Οη [ἴἢ6 οἴδεσ μδηᾶ [86 βάσὴβ πδῖὴς ([πουρῇ ῬΕΓΏΔΡ5 ἴῃ Ἔδο ἢ 
ο856 συλ] [πε ὈΥ Ξοηῆθ δχρ δηδίοῦυ δα] 0} 15 βοιηθιηθ5 δὲ ΔΗΥ͂ ταῖς 
δίνθῃ ἘΡΡΆΤΟΠΕΥ ἴο ἃ ταυοἢ ΞΙ 4116 ΓΥ σἰνεσ, Πθδγ {16 Ερυρίίδῃ ἔΤΟΠΓΕΓ, 

εὐλαΐξ δαςέ ἐλοῖς ἐο αο ἐ» ἐδε τὐαᾶγν οὗ “4.5:γγ14] 1 Ὧδ5 Ὀδεη οδ]εοϊεά 
[αὶ ΝΊΠΕνΘ ἢ δηᾶ σἹἢ ἰὲ [6 Αβϑγγίδη δαρῖσα δα ῬΓΟΡΔΌΪΥ Ὀδαη βοπηθ 
ττὴ6 Ῥείογε ονεγίγονη, δηᾶ (Πδὶ οὗ Βαῦγίου ἐβίδὈ ]Π15ῃ6α ὩΡΟῺ 115 τι. 
ΤΠηῖβ μόνγενοσ 15 ἔὰσ ἔτοτῃ σοσίδἰ ἢ, ψ 8116, Ἔνθη σταητίηρ 1, [6 56 οὗ (ἢ6 
οἷά πδηῖθ Αϑϑυσίδ ὑσγεϑθηΐβ ῃ0 αἰ συγ, 45 γε ἤανε ἃ Ῥάσα}]6] ταοσα [Δ 
ΟΠΟα ἴῃ [6 ο456 οὗ [15 βᾶτωὴθ διωρίγε. [ἢ 2 Κίῃρϑβ (ΧΧΙ. 290) ῬΒΑΥΔΟἢ- 

᾿ΝΕΟΒΟΝ (οη ἴῃ οσοδϑίοη οὗ ἴμ6 Ὀδι]ε οὗ Μερία 40) 15 βροόκβϑῃ οὗ 85 ροϊπρ 
ὉΡ ““δραϊηκί ἴῃ ᾿κἰησ οὗἩ Αϑϑγγῖα,᾽" τηϑδδηΐηρ ΝΑΌΟΡΟΪασβασ; δηά δρδὶη ἴῃ 
ἴδε Βοοῖκ οὗ Εζτγα (νὶ. 22) Τασίυβ 15 βΒροΐεη οὗ υηᾶεγ ἴῃ6 βδηγε {{|6. Τί 
5 ὙΕΙΎῪ ῬΟΞΒΙΌ]6 Ὠονενοσ (μὲ [86 πιθηϊίο οὗ Αϑϑυτία 15 ἴο ῬῈ αχαυϊΐα 
οἴδεγυγίσα ἐχρ δἰπεᾶ; [δὶ [ἢ6 Ῥσορῃεῖ, 85 ἴῃ νεσ. τό (566 ῃοΐεβ {Βετο), 
15 βρεαϊκϊηρσ οὗ ραϑί δοῖβιυ Βοίῃ βγεῖ δηά 7υἄδῃ πδὰ νδοὶ]δϊεα ἴὺσ 
ἸΏΔΩΥ ΤεΙρῃ5 Ὀεΐγεοη Εργρὶ δηᾶὰ Αϑεγτία. Μεῃδβεῖ Κίηρ οὗ 15186] 
Ὀείδεά Ῥὰ] Κίηρ οὗ Αϑϑευστῖα ἴο ϑι ρροτὶ Πίτη, δῃηᾶ ἴο Ὠΐτῃ 4150 ἢϊ5 βιισσθββοῦβ 
Ῥεκαηίδῃ δηᾶ Ῥεκδῇ βϑοῖὼ ἴο ἤᾶνα Ἰοοϊθά, ψ ἢ 116 Ηοβῆθα, ἢο οημάρά 
ἴδ 1π6 οὗὨ στε], βουρῃί (ἢ δἱὰ οὗ Εργρί. Ἡεζεκίδῃ Ἰοοϊκοᾶ ἰοναγᾶς 
Ἐργρί, 7οϑίδῃ πιεῖ ἢἰβ ἄθδῖ ἴῃ Πρῃθηρ ἀραϊηβὶ ἰξ δηαά οὐ δ] οὗ 
ἴδε Ἐδϑίοσῃ εἰηρίσγο, Αβϑυσα᾿ῖβ βϑυσοαββοῖ. ΤΉΝ 50 ΒΕ νΊΘησ 6 πον ἴο 
ΟΠΘ ποῦν ἴο ἴπ6 ΟΕ αυδτίοσ ψγὰ8 4 ἔδυ ]αν τῃουρῆξ ἴο [056  Ποπὶ 
7Θτεμδῃ δἀάγεββεάα, 

ζο ἐγέγρξ 1.4 τυαΐόγ5 οὗ 1.6 γίν 67} ἘΔΡΉταῖοθβ, [π6 στϑαῖ σῖνεσ, ου οἷ, 
ννγὰ5 Ὀθ11 ΒΑΡ ]οΩ. ΟὐΟμρασα 15. νἱ}}. 7, “Νον [δε Ιοσχὰ ὈΠΊρΡοΙ Ὁ 
ὍΡου ἴπεῖὰ ἴῃ6 νγαΐθιβ οὗ ἴῃ τίνοσ, βίσοησ δῃὰ σηδην, Ἄνθη [86 Κίηρ οὗ 
Αϑϑεγῆδ, δηά 8]] ἢἷ5 ρίοσγυ. 

19. Ζ λέμε οτονξ τοϊςἐεώμεςς τλαϊ κογγέοξ 1526] “ΤῊΥ ταϊϑάεθας 5841} 

2--Ξ 
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20 ΤΕΚΕΜΙΑΗΉ, 1. [νν. 20, 21. 

Ἐποτοίοσα δηᾶ 566 ἴῃδὲ 22 ὧς δὴ 6ν}} φέξη δηα Ὀϊίοσ, ἔμαὶ 
ἴοι Ὠαβὶ ἔοσβακϑη [6 ΤΟΚΡῸ τὰν Οοά, δηᾶ ζάασξ ΤῊΩΥ ἴδατ ἧς 
ποΐ 1η ἴ8.66, 5411ἢ (ῃ6 1,οτὰ (ον οὗ ἢοϑίβ. Εὸσ οὗ οἷα τὰ 
1 πᾶν Ὀγόκϑῃ [ὮΥ γοκο, μα Ὀὺγοῖ ΤΥ Ῥαηάβ : δηά ἰῃοὰ 
βαϊἀϑί, 1. Ψ11 ποῖ ἰτδῆθρταθα; ΨΏΘΩ ΠΡΟ ΘΥΟΥ ρῃ 81} 
Δα ὑπᾷοὺ ΘΝΕΙΥ ρύέεη (τεα ἴποι τδηάοσεβῖ, ρ]αγιὴρ τῃ 6 
Βδῖοί. Ὑει 1 Βαα ρῥ]αηϊεαᾶ [Π66 ἃ ΠΟΡ]6 νὶπθ, ΨΏΟΙΥ ἃ σρῆς 

Ῥδαγ ἰμοῖτ οὐση Ρυπίβῃσηθηὶ 11 δι. Οογγεοί ἴῃ ἴῃ 6 βεῆβε (πον στον- 
ἴῃρ οὔβο]εῖε) οἱ εἀαείζξε. 80 ““ (ογγϑοῖ [ΠΥ βοὴ δηᾶὰ ἢ6 514}} σίνε [66 
ταϑί" (Ρτον. χχίχ. 17). Τὴθ ψοζὰ Τὁσοῦγβ 56 ύεσαὶ {1π|65 ἴῃ Γθγειλ δὴ ἴῃ 
{115 56η56 (Χ. 24, ΧΧΧ. 11, ΧΙΝ]. 28). 

αρα ἐλαξ γῖν 7247] ἀδρεηάϊηρσ οἱ “1 15 δὴ δν]] {πἰηρ' δηά Ὀιεοτ." Τὰ 
Οἴεσ ψοχάβ [86 δνὶ δηὰ Ὀιίογηθββ 15 ὑμνοίο]ᾶ; (4) ἀεδβεσίίο, (δ) 
1] ἤδσθηςα. 

᾽ν» ),α7γ] ΤὨς ἔξασ οὗ τηδ. 
20. 7 λανε ὀγοξερ ἐζγ γοξε, αμα διεγεῖ ἐᾷγ δα» 45] Α τεΐδσθηοα ἰο [6 

ἄἀε]νθσαησα ἔτοπὶ βἰαν εν ἴῃ Εσγρῖ. [{ ἰβ ροββϑίὉ]6 βού Οσ ἴο σοηασ 
1τῃ6 οΥἹρΊΏΔ] 45 ἃ σοῃεπυδηςς οὗ ἴῃ6 ψοτγαάβ οὗ τερσζοοῦ σοπίδἰηϑᾶ ἴῃ (ἢ 6 
ΡῬτανίουβ νεῖθεβ; Του αἰαὶ ὄγεαξ :ζ» γοῖες ὥ"ε., 1.6. ἴθου ἀϊάξκι ςαϑὶ οδ 
811] 4]]ερσίδῃςε ἴο Με, ἴγ Μαζεσ. 

ζγΩ71507655] ΒΟΙΥΘ. 7705 7455 δ ΔΟῸ ἄουδί ἃ ᾿αΐδσ τεδάϊηρ' ἑοσταθὰ 
ὉΥ ἃ νΕΙῪ 5]1ΡῊ οἤδηρσα ἴῃ οηδ οὗ ἴδ Ἰεἴίογβ οὗ τη6 νοῦ ἴῃ 1ῃε6 οτἱρίηδὶ. 

“ὐλ}} ἴοσ. Ὑμὲ Ηδῦτενν νοσά ροββεβϑεβ ὈοΐΪῇ βθῆβθεβ. ΤῈΘ ΟἿ]ῪΥ 
ΤΕΆΘΟΙ ΠΟΥΕΥΟΙ ἴογ 115 μανυϊηρ [Πμαΐ οὗ τυὐλδηε 15 τεηονεὰ ὈΥ (ῃ6 οοσσϑο- 
τίοη οὗ [π6 ργεοεάϊηρ πψοτσχά. 

«υαγαεγε5 1) Ὀονοδὺ ἄογγη. Τηδ τεΐοσεησθ 15 ἴο (ἢ6 σϑηάοτηρ οὗ 
Ἰἀο]αίγουβ ὙνουβὮϊρ, στεπουηοηρ οὗ δ᾽] ερίδηος ἴο ἴ86 ἴσας σοὰ Ὗο 
5 εϑρουβθά (86 ρεορὶε ἴο ΗϊΪπ|56]}, δῃᾶ τεδάϊηθθβ ἴο ἄο μοιηδρε ἴο 
ΔΩΥ δΔηα ἜΥΘΤΥ οΟὐ]εοΐ Ὀεβιάδ. 

21. α μποδίε ὑ17:4] ἃ ϑόσεὶς νῖηθ, ἴῃ ψοζὰ ϑοσεὶς ῬΥΟΌΔΟΙΪΥ τείεστίηρ 
ἴο {Π6 οσοΙουγ οὗ {πε ἔπιϊῖ, ἃ νὶπθ Ῥθαγίησ ἀδυςρυγρ]α σῦαρεθ. [11 5 (86 
““ ὁΒοῖςε νἱῃὴθ᾽ βροΐζεῃ οὗ ΌὈΥ ͵δοοῦ ἰὴ ἢἷβ Ὀ]εβϑίηρ οὗ ἢ15 βοὴβ ((βῃ.- 
ΧΙΙΧ. 11ὴ. 

σἦη6] τἢ6 ἢχοῖ ρ᾽δηὶ (Π6 σου ναἰίοη οὗ ψ ὩΙΟΣ 15 τεοοχάδα ἰη [η6 Β:1Ό]6 
(ὕξεη. ᾿χ. 2ο). Τῆαε ἀτγεατὰ οὗ ῬΠδσυδοἢ 5 Ῥ.Γ|6Ὶ ἀπά (86 δηοίθηϊ Εργρίϊδῃ 
αηά Αβϑυγίδῃ βου]ρίασγεβ 5ηονν [Πδϊ 1 ψα5 ουἱαναϊεα ΕΑ Ὺ ἴῃ Ερυρὶ απᾶ 
Αϑϑουσῖα, ἘΠ} (6 5δπιθ 15 ὑσονθᾶ ἴοσ Ραθβδίίηθ Ὀγ ἴδῃς ἐγεαυεηΐ τηδηϊοι 
οἵ ἴἴ ἴῃ ϑοχρίατε δὰ [ῃ6 πυϊλοσοιιβ σα πηδῖηβ οὗ ψ]ΏΈρτεββαθ μένῃ οὔ οὗ 
τῃ6 τοοῖς. [1π 86 Τορ]6 ονοσ [Π6 σαίο5 Ἰοδαϊηρσ ἴο [6 ΗΟΪγ Ρίαοες νὰ 8 
ΔῊ Θχίθηβινα νἱὴ6 οσῃδηιθηίδίοη “Ομ Ψ]Οἢ Πυηρ οἸυδίετα οὗ σταροξ 
ἴῃ6 Ἰεηρίῃ οὗ ἃ τηδη᾽β βίαϊισγα.᾽" 11 νγὰβ πηδᾶδ ἔχοι ἴῃ6 ροϊὰ οἢετγεάᾶ 
ἔγοτῃ {της ἴο {πα ἴῃ [Π6 ἰδηρ]6 δηα ννὰβ ἴῃ διπιροάϊτηεηϊ οὗ ἃ σγῃθοὶ 
οἴϊθῃ υβϑα ὈΥ [ῃ6 ῥτορῃεῖβ. ““ἼΠε οβαῖρε τηδᾶθ δραϊηϑί ἴδε [εννϑ, ἴδδὲ 
[ΠΟΥ ουβρρεὰ Βαοοῆυβ, Ῥσγορδῦν σοβα ποτα {{|15 (ει ρ] 6 οὐπδιηθηῖ 5 
δηᾶ ἴζ ἴθ ποῖ ἱπῃροββϑῖῦ]ε ἴμδὶ οὖν 1, οτὰ τᾶν μαναὰ ἢ 8 τείεσεηος ἴο 
ἵ, σε Ηδ βροΐτε οὗ Ηϊἰπιβθὶέ ἂ5 ἰῆς Ὑπις Νίης᾽ (8. 7οδῃ χν. 1). 
(8εε ἀεἰκιθ᾽5 Ζῖγε αρα Ἡγαάς ὁ Οἀγίφέ, 1. 552.) 



νν. 22, 23. ΤἸΕΚΕΜΊΙΔΗ, 11. 21 

5666 : ον ἴδῃ τί ἴῃου τυγηςδα Ζμζο [ῃ6 ἀερεπειδαία ρ]δηΐ οὗ 
ἃ ΒΔηρα νἱηα υηΐο 6 ΕῸΓΣ {Ππουρἢ που ννᾶϑἢ ἰἢ66 ΜΠ .1 
πἰῖγο, δηα [Κα [66 πηι ἢ 50Ρ6, γέ [126 ᾿ΠΙΔΌΠΥ ἐς πχατκοά 
θείοσα τὴ6, 5δι.ἢ [Π6 1,ογὰ αορ. Ηον οδηβί [ποιὰ 58Υ, 1 ΔΠὶ 23, 
ποΐ Ρο]]υϊεᾶ, 1 ἤανα ποῖ ροπξε δἷτοσ Βδδ]η 566 (ΠΥ ΨΥ 
ἴῃ. [06 νά]16ν, Κῆον ψμᾶΐ μου μαβδὶ ἄομα: ζομ αγέ ἃ ϑυ 

ευλοίϊν α γίρδξέ “241 ΤῊ ἃ ϑοιηενν δῖ βἰ ταδὶ ρᾶββαρα ἰῃ 15 δ (ν. 
1--}) Ι5γδϑὶ 'ἴβ ποῖ 85 ἤθσα {Π6 νὶπθ, θὰΐ [86 νἱπεγασὰ ἰῃὰ ψΏΙΟΣ 11 ἰ5 

(εα. 
ὰ ἄστυ Ζλορε αγέ λοιε ἐγ.“ Τῆς ψὩϊοἢ μαά Ὅδοη βόονπ, ἴῃ οἴδοσ 
ψοσαᾶς ἴΠ6 Ῥεορῖὶθ, ἤδη ἤγϑὶ σοϑοπ ἴο Ὀς Οοαἶβ, νγὰβ ὑποοσσυρί. Ηον 
5 ἰ τΠεη, Ηδ 8515, ἰμαϊ βυο " τρῃϊ βοθα᾽ οδὴ ἢᾶνα ργοάποδα βιιοὴ 
τοίΐοῃ θουρῆθῤ᾽͵ 

71:10 γπ6} ἴο ΤῊΥ στο. -- τεαυθηΐ 56 οὗἉ ἴῃς ἀδίνα οδς6. 
2. 1176] ποῖ 54] ροῖτα, ἴῃ τ ὨΟἢ 56 π86 γα πον 156 [ἢ6 ψοτά, Ρπῖ 

σατροηδία οὗ βοᾶδ (»γαζγο"). Τδαδΐ [ῃ15 ψγᾶβ [ἴῃ6 βθεῆβθ ἱηἰεηάθα ὈΥ οὐζγ 
{δ 5] δἴουβ, 15 ϑΒῆεννῃ ὈΥ Ηο]]δηα, Ὲο ἴῃ Ἠϊβ ἰγδηβιδίίοη οὗ Ρ]ηΥ (ΧΧΧΙ. 
10) ἀΙΞ στ 5η65 θοΐνβθη βα] ρεῖγε (ς4116α ὈΥ Ρ]ηγ, ΑΡἢχο-παίσγαπι) δηᾶ 
ὨΪΠΤΕ. ῬΙΩΥ ἴδετε ἀδϑουῖθο5 [ῃ6 Ξοάδ.ϊαϊκαες δοιϊζ 50Ὸ σηλϊθ5 νεϑὶ οὗ 
Οδῖτο. ““Τὴδ παίτοῃ οσουτβ ἰη ψὨ]Π]5ἢ οὐ γ6]] ον 58} οβογαβοεπί οσγαβίβ, 
ΟΥ ἴῃ Ὀεάς ἴἢτες οὐ ἴουγ ἔδεϊ [1Οκς ἀημα νευν Βαασα, ψὩΙΟἢ ἴῃ [Π6 ψὶηΐεσ 
ἃτὰὲ ᾿σονεγεά ψ ἢ γαῖεσ δρουΐ ἵνγο ἔβξεϊ ἀδερ; ἀυσπηρ {π6 οἴμπεσ Ὡΐη6 
τροηςἢ5 οὗ (ἢ6 γεᾶσ [ἢ ἰακεβ ἂσὲὲ ἄγυν, δἱ ψΏΟΙ ρεγιοα [6 παίτοῃ ἰβ 
Ῥτοουτεά᾽ (([Ὠε εν. ΝΥ. ΗἩουρῃίοι ἴῃ .59:. 516]. 2 1ε1.). 

σ“0Ρ4] Α,5. Ὥδίτοῃ 15 ἃ γη122:67γαἱ 850 1ῃ15 15 ἃ ϑερείαῤί[ε Α1κ4]1.. Τῆς ψοτά 
ἦς 1561 [6 Ατγαρὶς ἤδῖὴηβ (αὐξαζῆ[) ἴογ οὔθ οὗ [ῃ6 ρδηίβ σαῤδοέαξαζὲ 
(5! νου) οι ἀγὰ ΟΠ ΘΗ υδοὰ ἴῃ 115 ῥτοἀυοσίΐοη, πὰ ἂῦα ἰουηᾶ ἴῃ 
δὐουπάδησα οὐ ἴπ6 Μεαϊίοσσδηθδη οοαϑςὶ οὗ Ῥα]θβϑίηθ, 85 νν 611 ἃ5. οῃ (86 
5ῆοτοβ οὗ ἴπ6 ᾿ϑεδὰ ὅεα. ΤῆὶΞ δηά οἴδεσ ρδηΐβ οὐ Ὀδίηρ Ὀυγηΐ ἔπτη ἢ 
85:65, [6 γε οὗ νοι (ἰοττηθαὰ ΟΥ̓ ραϑϑηρ ψαῖεγ ΤὨγουρἢ [Π6 πη) νγὰβ 
πιϑοα ἴῃ [εγεταϊδἢ ̓ 5 {{π|6 ἔου οἰ θδηϑπρ ρυγροβαβ.Ό ὍΤῆα ἱπητηθηβα μθᾶρϑ οὗ 
ΤᾺ ΌΙ5ἢ [του θην ἰουηα ἰῃ ῬΑ] η6 5ῃηεν ἴἢ6 οχίθηϊ οὐ (6 τηδηυΐδο- 
ἴυγα. ὙΠΕ δἀπκιχίαγο οὗ 0115 οὐ δῃϊγηδὶ δι νγὰϑ τη οἢ Ἰαΐοσ ἴδῃ [γα δ ἢ 5 
Ὁη6. 

“λέρο ἐμέφιϊλν ἐς τιαγζδ} Νὸ πιοᾶδ οὗ οἰεδηβίησ ἤόνγενοσ αἰ ΠΡ ΠΥ 
ΔΡΡΙ δα νἹ}} ϑυίῆος ἴο ταπιονα [Π6 ἱηρταϊηθα βίδϊη οὗ 5ἴη. 
γπαγζε 1} τἰαϊηεα, δοοοσάϊησ ἴο ἴ86 ΟἹ ἘΡΊ ἢ υ86 οὗ [ἢς νοτά, 

ΟΠ ΠιΘα 511}}1 ἴῃ σοχία!η ρὮγαβθθϑ, 85 ἴο τις ἃ 5ῆδερ (νι ἃ Ὀγαηά), 
ἴο πηᾶῖῖς ἃ Βα πα Κογο εξ, 

38. μἴστυ εαποί ἐλοῖς 5α}] Τὴ Ῥδορὶα το ΔΌΪΥ Ὀ]εδαερα ἴῃ {Πῃεὶσ 
ἄἀείεμοα {μαὶ (Π6 αν οὗ Μοβεβ ννὰβ οὐβεσνεὰ δῃηᾷ [ἢ6 ρυῦ]1. ψουβῃΐρ οἵ 
Οσοᾶ τενϊνεά Ὀγ ἴπ6 Κίησ. “Βαϊ, τερ]165 {π6 ρτορβεῖ, “"γοῦ 51}}} ο]]ονν 
ἴαϊϑε ροάς, δηά ἴπαΐ ποῖ ΟὨΪΥ͂ ἰῃ βεοτεῖ, Ὀαῖ ἴῃ [6 ρα ]ς νον, 

Βαα 2] Ὅῃα Ηεῦτον ρίυγαὶ. Οοπιρατα Οβογαρίηη, Θεσαρῃϊη. ΤῊΘ 
ττοτὰ (Ποσγείοτο 5 δαυϊναϊθηΐ ἴο [ῃ6 ““οἴποσ ροάς᾽ οἵ οῇδρ. ἱ. τό. 

2.ε να} τι 411 ργορδθι γ [ἢϊ5 ννὰβ ἴῃ 6 νδ]]εγ οὗ ἩΪῃπομ οὐ ἴδ6 
ΒΟΌ ἢ 546 οὗ [εἘγιβαίεθ, [{ ψὰ5 ἀεγοίεα ὑμάος ἰἀοϊδίτουβ Κίῃρβ ἴο 



22 ΤΕΚΕΜΊΙΔΗ͂, 1. [νν. 24---28. 

24 ἀγοιω  ἀἌΓΥ ἱγανευβιηρ ΠΟΙ ΜΑΥΒ; ἃ 16 8455 υδεα ἴο [Π6 ν}- 
ἄογησθββ, ἐζαξ βυβειῃ ὑρ ἴῃ6 νη δ᾽ ΠῸσ Ῥ]θάβυσε;; ἐμ ΠΟΥ 
Οὐσοδϑίοη ΜῈῺΟ οδῃ ὑπ γ ΠΟΙ ΑΥΑΥῪ ἢ 811] [Π6Υ [Πδὲὶ 56 6]κ ἢοσ ν1}]} 
Ποῖ ὙΘΔΙΥ ἰῃοιωβοῖὶνοα; [ἢ ὮΘΙ ΤὩΟΠΓ (ΠΟΥ 5}4}1 Πηά ἢοτγ. 

.5 ΠΟΙ] τὴγ ἰοοῖ ἔτοῦλ ὈεΙηρ ππ5ηοα, δηα τγΥ τῆτοαὶ ΠΌτη 
τηϊτοῖ : Βυΐ ἴμου 5αϊάϑι, ΤΏΘΙΘ 15 ἢ0 ἢΟΡΕ: πο; ἔοσ 1 δᾶνθ 

6 Ἰογθά βίτδηρεῖβ, δηᾶ δἰζεσ ἤθη 5111 ρο. Α5 ἴμ6 (ῃϊοῖῦ 15 
ΔΕΠΔΙΘα ψΏθη Π6 15 ἰοιυηά, 50 15. ἴῃ6 οῦβθ οὔ [5186] 
Δϑῃδτηθᾶ ; {Π6γ, [Πεἰγ Κίηρβ, {ΠΕΙΣ ΡΠησ65, ἀηα ΓΠΘῚΓ Ῥγαϑίβ, 

17 Δηα {ΠΕ Ῥτορῇῃεῖβ, βαυϊηρ ἴο ἃ βίοοκ, Του αγΖ Τὴν δίπου : 
Δηα ἴο ἃ βίοηε, Του παϑὲ Ὀσγουρῃϊΐ Τη6 ἰοττἢ : ἔοσ [ΠΥ Βᾶνα 
τυτηοα 2 εῖγ ὈδΔος υπῖο τη6, Δηά ποὶ Ζζε:7 ἴδοθ : θπὶ ἴῃ τῃ6 
ἔτηθ οὗ {πο ὶγ τοῦθ ]Ὲ ΤΟΥ Μ11 9αγ, Ατῖβθ, δῃὰ ϑ8ανῈ ι.8. 

248 Βαϊ ψ ἤθτα γέ ΠΥ σοάϑβ (Παΐ ἴῃου Παβὶ τηδάβ ἴῃθε ὃ 1εὲ [6 πὶ 

᾿ΡΌΓΟ 5δοσῇοεβ δηᾶ δυτπηδη οβετίηρβ ἴο ΜΟΪοοῆ, ψῆο πὸ ἄουδι νγὰβ 
οὔθ οὗ [8 ροάς ο811εα ςοἸοοϊνεϊν Βδαὶῖθβ. ((οπῖράαγα υἱΐ. 31, 32, χὶχ. 
5, ΧΧΧΙΙ, 35.) ΤΏ νον ννὰ5 ἀθῆ]εα ὉΥ 7οβίδῃ ἰῇ ογάδθυ μαΐ βυθοῦ 
βϑδουίῆοθς τηρῃϊ οοᾶ56, δῃα ἤετε ἀεδα Ὀοά!ας οὗ τηθῃ δηὰ δηϊμιαὶβ ἡ σ 
οαϑί. Ετοῖὰ ἴῃς Ἡδῦχεν νογὰ ἴῃ ἃ τοῖς ἀγτοββ (Οελορα) σοῖλθ5. ΟΠ 6 
οὗ [06 πᾶπηθβ ἔοσ [6 ρῥἷδος οὗ δπιΐσσα ρυηιϑιηδηῖ, οὗ ψΒΙΟἢ [815 να] ]Ὲ 
ψὰ3 σοηβίαεγοά ὈΥ [Π6 Ιαΐεσ [οἷ 8 5γιιῦοὶ, ἀπ ψΏΟΝ βοῖηδ οὗ ἴδοῖὰ 
ὈεϊΙονοὰ ἰο οοπίδίπ [Π6 δηΐγδησα ἴο 6}1. ὅ6ε ποίβ οἢ οῇδρ. νυἱῖ. 21. 

ἰγονιεαα7γ}] Τῆς Ηεῦτενν ἀδηοίεβ ἃ ἔδιλαὶς [ῃδἴ δ45 ποῖ γεῖ δὰ ἃ ἴοαδὶ. 
ἐγαυεν ἐγ} (1 σα γ, θαδ. 5 11πρ) τυπηϊηρ υΐοἰγ ΕΙΠ ΕΓ δηᾶ ΓΙ ΠΟΥ 

ἱπ [86 δαρογηεβϑ οὗ ΠΕῚ ρϑϑβϑίοῃ, οἽγοββὶηρ Δηα ΓΟΟτΟβϑιηρ ΒΘΙ ΟὟ ἢ σΟυΓ56. 
50 [586] τι 9 ΠΟῪ ἤεῖα ΠΟῪ ἴδποσα, ἜΥΟσ ἴῃ 5αδσο οὗ ἃ ἔγεβὰ οὐ)ϑοὶῖ οὗ 
ἀενοίΐοη, δηα ἔογβα κίηρσ ΒΟΥ αν ἢ} 5ροιιβ6. 

24, α τυτδα ας τδεα 1ο 1.ε τυϊζαϊ2»»4455] οαϑιϊηρ οδ΄ 411 ἰσδιηπιοὶς δηὰ 
τουθ]] ηρ᾽ ἰῃ πησοηίχο]]θα ἸΙσοποα. 
“πε τ “λε τομαῆ Ἰοοϊκίηρ οαξ ἴογ Ἔνθ Υ οσοδϑίοη παῖ οὔευβ ἴο 5Ξίῃ. 

ΤῊς [4156 ροάς δᾶνβ πο ῃεϑὰ οὗ οουσίζηρ δεῖ ἔδνοισ. 8586 15 δαρου ἴο 
ΘΏ)ΟΥ τ οτω. 

αὐ ἀεν 2 τα::76}] οὐ, ἕρε ἦδν αἰδείγε. 
456. Ἡλλοίά ἐὰν )7υοὲ ον δείγιρ' μπολοαῦ, απα ἐὰν ἐλγοαΐ ϑονε ἐλὲγε] 

ΤῊΪ5 Βαγάϊγ τείεσβ ἴο Δρργοδοβὲῃρ σδρενγ, ἴο 6 ἀανογῖεά οἢ τερεηίδῃσα, 
Ῥυϊ ταί. τηθδῃβ, θὸ ποῖ ρυγζϑβῖια [ὮῪ 5ῃδῃ)εθ θβϑ8 αἰιοϑῖ ἰὴ σθο Κ] οββηθϑβ δηᾶ 
Βεαδῖ; δῃά ψἱτὰ [5 δοοοσά [86 νψοτγάβ οἵ [Π6 ὑθρὶγ, νἈΐοῃ Ἔχργθοβοβ ἴμ6 
τόϑοῖΐνα ἴο οοπίζησοθ ἰῇ βίη, ψἢ116 γεῖ [86 ποχί νεῦβα ἰηςπηδΐοβ ἰπαὶ [86 
Ῥοορῖθ αζὲ ποῖ δἰϊορεῖμεγ ἰῃϑθηβ}]8 ἴο ἴῃ6 ἀΐδρταος οὗ Ἴοπιίϊπυΐηρ ἴῃ 
ΒΌΘὮ ἃ ΘοιΓ56. 

41. :αγί»ρ} ἑμαςνιοῖ ας λέγ “αγ. Ἰὰ (58 σοῃβίβίβ {μοὶν αἀἴβρταοο. 
ΤΌΟΥ αἰἰτίρυζε ἴο τπεὶν 14015 ἴῃ 6 Ποποῖσ ἀπε ἴἰο ἴ[Π6 Οτοδῖου δἱοῆδ. 

ἐπ 114 πίριο οὗ ἐλεὶνγ ἐγομδίς ἐδδφν τοῖδ σαν, “41γ͵δε, αμαά ταῦ 1.1] ΤΈΟΙΥ 
Δο15 ἃτε Ὀὺυϊὶ ἔαϊγ- νοδίθου Ἰεηᾶς. ΒΕΏ ἃ οτβὶβ σοιηθβ, {ΠῸ Μ|11 τὸ. 
ζογῃΐθε {π|8, ἀηὰ Δρρεαὶ ἔοσ μεὶρ ἴο Ηΐζῃ ΔΝ Βοιὰ ΤΠΘΥ μάνα σε)εοϊςα, 

ΝΜ φᾷ 



νν. 29--. 32. ΤΕΒΕΜΙΑΗ͂, 11. 23 

1156, 1 [6 Υ οδη β5ᾶνα {Π66 ἴῃ ἴΠ6 ἔτηθ οὗ (Ὦγ (τοῦ ]6 : ἴο αὶ 
σωογαέηρ ἴο ἴῃ6 ὩυηθΥ οὗ [ΠΥ ΟἿ 1165 ἀγα [ὮΥ ροάβ, Ο Τυάδῇ. 
ὙνΒεγείοσα ψ1}} γα ρ]θδά στ στρα ὃ γα 411 ἢᾶνα ὑγδηβθρτθββοά 20 
δραϊηβί τὴ6, βδ ἢ [ῃ8 ΓΟΒΡ. [Ι͂ἢ νη πᾶν 1 βιη θη γΟᾺΓ 30 
ΟΠ] τε ; [ΠΥ ταοεϊνθα 0 σΟΙΤΘΟΙΟΣ : γΟῸ οὐῃ σ'νοσά μδίἢ 
ἀενουτγεά γοὺσ ῥσορείβ, {κὸ ἃ ἀεβίτογίηρ ]οη. 

41---217. 17.γαεῖ ἴς απ ρα λζμ ἐῤοιδε, απ «λαζὶ δέ 
ωπμίολεά ας σμοῖ. 

Ο ρεῃοσδίοῃ, 566 γα [ῃ6 νοτζὰ οὗ ἴῃς ΤΡ. Ηδνε ἴ 3: 
Ὀδ6Θὴ ἃ ψ]] ἀο 655 ὑηἴο [5186] ὶ ἃ ἰαηά οἱ ἄἀδγκηθϑ5 ὃ ΠΏ Θτο- 
ἴοσγθ 54} ΤΩΥ ῬΘΟΡΙΘ6, 8 δῖα Ἰογάς; να Μ1]1 σοΐηθ ὩῸ ;ἿὭΟΓΟ 
υπΐο (μεε  Οδῇ ἃ 'τηδι ἃ ἔογρεῖ ἤῸῚ ογηδιηθηΐβ, 07 ἃ Ὀχια 3: 

28. ονάς ἰλαΐ ἐλοιε Ζαεὲ νιααῖξ ἐλ46)] ΤΈΘΓΘ 5 ἃ φανοῦ οὗ ἰγοὴγ [Ὡσοιρ- 
ουξ. [15 νεῖβθὲ.0 ὍὙηα βαισαβϑῃι Πετα 1165 ἴῃ [86 Ρεορ]εῖβ Ῥε]οὗ ταὶς τ[ἢς 
δοάς σῇ ϊοι [Πεὶγ οσῃ μδηάς δα τηδὰθ γγεσα ψοσίἢ ἱῃηνοκίηρ, 

,)ῶν' αεεογάέρρ 10 ἐδ »ερρεόεν οὗ ἐν εἰδίος αγε 1ἢ.» φρο] ὙὉΉΘ ἰτΟΩΥ ἰ5 
οοπίϊμυεά. 17) εανριοέ δέ ἐλγομρ αγ:}» δεαγοΐέν ἐγε μρεδεῦ ἐλαξ ἐλε ροαῖς 
τυλονε ἐλοις λαξέ ελοφερε κορι γοΐ ο ἐλίρξ αἱ, ας τευεγαΐ εἰν λας 
δ7ς οτῦ»; γανοτγεε οὐγεεξ ΟἹ τυογολίῥ. «δωγεῖν ομ6 αἕ φατέ ο7 αἱ ἐλεδέ ριζρὰξζ 
δὲ ,οωπάα 1ο ἦεα7 αμά ἀεΐ. 

Ο ιάαλ] Α εἴδηρε ἴῃ (δδ τιοᾶδ οὗ δἀ ἄγεβς ἔἴτοσῃ "Ἡδσιιβε οὗ 15γδε].᾽ 
7υά δῇ, ̓ μουρἢ ποῖ γεῖ δβιοιεα τ [ἢ ἐν}}]5 ν ΒΙΟἢ Πᾶνα [4116 ἴο {Π6 Ἰοῖ 
οὗ ἴῃς Το ΤΠδ65, 15 ΞΟΪΘΙΏΗΪΝΥ Ἰψαγηθα (Πδὶ 5ῇς 15 ἀΘΕΡΙΥ ἱηνοϊνβά ἴῃ [ἢ 8 
ἰὴ ἴοσ ΒΊΟΣ [ΠΕΥ͂ ἅτε δἰγεδαῦ συβετγηρ. 

29. 2ἐπα τοίά »ι6] τεταοῃβίγαϊε δρδϊηβί ΤῊ τσδίῃ. 
αἰ 411 ἴῃ ἔδυ ε5 οὗ [Ξγδεϊ, 
80. γομ7 2»γοῤλε1:] τεξεστίηρ' Ῥδτῃδρϑ ἴο 1ϑαϊδῃ δηὰ Ζεοῖδγ δῇ, ρεσβαρϑβ 

ἴο ἴδοβα οι Μαδηδϑβθῇ 516νν (2 Κίηρς χχὶ. τ6. (οιϊηρασγε Νεῆρω. ἰχ. 
26; Μαῖίῖ, χχὶϊῖ, 35), ΟΥ̓ΡΟΞΘΙΟΙΥ ἴο ἴῃοβα 5ἰαίῃ ὉΥ 76Ζεῦεὶ (σ Κίηρς 
ΧΥΪ. 4) 13). 

81- 87. ΙΘΕΑΕῚ, 15. ΑΝ ὈὑΝΕΑΙΤΗΕΌΙ, ϑΘΡΟῦΘΕ, ΑΝῺῸ Β5ΗΑΙ, ΒΕ 
ῬΟΝΙΒΗΕΡ Α5 50 ΟΗ. 

81. Οὐ ρερεγαζίονε, 5:6 γ6] Ο ποιοσζδίϊοιι ὑμδὺ γ8 810, 560. 
ὦ τυΐζζεγ»ε::)] Ηανε 1 Ὀεδη [πὸ ἃ ὑ]δοα ψῇεσα γα ἰδοκβά ςυβίθηδηςοῦ 

τ 15 ποῖ {δε νοσὰ ψΟἢ ἀδηοῖεϑ δρϑο αἴθ! Υ Ῥάσσθῃ, ον] στουηα. (866 
ποῖς οὐ νας. 6.) 

α ἰαμά ο7 ἐαγ2;4:5] α ἰαμά οΥ ἑμέερδε ἀαγζρε::. να 1 Ῥεεδη ἴο γοῦ 
85 ἃ οἷδοθ, βοσα ἀδηροῖβ αγῈ τλδρηδοά ἕο γοῦγ ᾿δριηδοη ὈΥ (ἢ 6 
γΕΙΥ ἴδοϊ οὗ 115 ἄδερ ρ]οοτῃ 

Ἦξ αγό ζογ0}}] 9 ΟΣ 7790. ΤὮ6 βαῖα Ἡδθῦγον γοσῦ οοουϊβ θη. 
ΧΧΥ, 40, τεηἀεεεά ἴῃ ἴῃ6 ἘΠρ 5} Μεχβίοη “πο 5] ἢᾶνα (ἢ6 
ἀοταηϊηΐοη." Τα ῃοιίοι οὗ Ῥεΐπρ τηδϑίοσ, οὗ Ββανίῃρ βόνεσ ἴο ΘΔΥΓΥ οὐΐ 
ΟὨΘβ οὐῃ Ὑ}1], 16 δἱ ἐᾷ. Ὀοίίζομμ 'ῃ δδοῇ οᾶ56. 



24 ΤΕΒΕΜΙΑΗ, 11. [νν. 33---36.Ψ 

ΒΕΙ δίίγε γεοῖ ΣΩΥ͂ ῬΡΘΟΡΙΪΘ Πᾶνε ἐοσροίζεῃ τὴς ἄδγϑ Ποῦ 
33 ΠΌΡΕ. ὍῊΥ ἰΠτητησδοὶ ἴμποι ΤΥ γΑΥ ἴο 5εεὶς ἰονε ἢ {ποτο- 
34 ἴοτε Βαβὲ ἔμου 450 ἰδυρῃξ [πΠ6 ψ] Κα οτος ΤΥ αγ5. ΑἸ5Ὸ 

1η (ὮΥ 5Κιγίβ. 15. ἰουηα [η6 ὈΙοοάα οὗ [πε βοὺ]θ οὗ [Π6 ῬοοΥ 
Τηποσδηΐβ : 1 ἢᾶνα ποί ἐουπηά 1ἴ ὈΥ δϑογοὶ βϑάσοῦ, θὰ ἀροῃ 

35 8}} ἴ[Ώ656. Ὑεῖ δου βαγεβῖ, Βεοδιβα 1 δὴ 1ῃποοσθηΐ, ΞΒΌΓΕΙΥ 
Ὦ15 ΔΏΡΕΟΙ 5}4}} στ ΠῸΠῚ τΏ6. ΒεΠο]ά, 1 τσ ρ]οδα στ ἢ 

36 ἴἢ66, θεοδιι56 ἴοι βαγεαϑί, 1 ἤανα ποῖ β'ηηεᾶ. ὙῊΥ ραδάεδϑι 
[δου ἀρουΐζ 50 τη οἢ ἴο σἤδηρε ΤΥ ΨΑΥΡ ἴοι 4͵50 5] Ὀ6 

32. α71174] ἃ ὈδΔῃὰ οΥ ροἰγᾶϊα τόση τουηά [ἢ6 ψγαῖσὶ, ὙΠ ας ψνογά 
ὶς {χα ῃϑ]ίθα ποδᾶ- δηαᾶϑ ἴῃ 15. 11}. 2οϑ. 1 ψγὰβ δὴ οὐῃδιηθηΐ Μ ΗΟ ἴπ 6 
Ὀχίάς δϑβυσηθα ἀροὴ ΠΟΙ ψεἀάϊηρ-ἄδγν, δπα (5 1 τηαυκεα ἃ τηδιτὶ θὰ 
ψοδη. Α τηδίτοη ψου]Ἱὰ ομοιβῃ 5 (οἰκο οὗ πηαττγὶ θὰ 116. Νοῖ 50 
5γ86], ὮΙ] ἢ Πὰ5 πονν ἔοσ ἃ Ἰοηρ {π|6 ἰογροίζθῃ Βοὺ ΗΠ υϑραηά. 

88. ὕάν ἐγήγεγιεεέ ἑλοις ἐζΔγ τυανῇῦ Ταΐοσα!γ, αν ριαξζεεξ ἐλοις ἐγ 
αν ροοδῷξ ΤὮδ βαῦχα Ῥῆγαβθ 15 ι5εα Ἰδίοσ (ν]ῖ. 3, 5) Ὀαζ ἰῃ ἃ βοιηενῃδὲ 
ἀἸογθηῖϊ σθη56. Τῆθχα 1ἴ τηθδη5, ἴο δηλοηά [6 116, θὰϊ Ὦδγο, ἴο 5.6 
οᾶγα, ἴο ἀδνοίβ ομθϑοὶ (το ἴῃς ψοσβῆϊρ οὗ αἶα ροῦϑ). 

ἐλδ τυϊοξεα ογός Ζ6) τυαγ5}] ΤᾺ ὙΆΥΒ Ὅο Ὑ]ΟΙΚΘάΠΘΗΒΘΒ: 1.6. ἴοι ἢαςῖ 
δοουπίοτηδα (ΠΥ νγᾶγ5 ἴο [6 5'ρῃῇϊ δῃά ργδοίϊςε οὗ Ἵν]], ἰσαϊηθα [ὨΥ̓ ψγᾶγ5 
ἴῃ (ἢ6 ψ οἰκο ἄμ 655 ν ὨΙΟ ἢ σΠδγδοίεσιζεβ [Πθυλ. 

84, ὀίοοω 97] ἐἦε Ξοιεἰ5] 5ο}]5 υϑεα 5ΒΙΤΩΡΙΥ ἴῃ [6 βθῆβε οὗ ρϑβοῃβ, 85 15 
[ουηᾷ ἴῃ ἴῃ Νὲν Τεβίδιηεηΐϊ δἷϑδο (Εν. χνἹ]. 132) ““5ου]5 οἵ τηθη.ἢ 

7 λανε ποῖ γρη»α τέ ὁγ σεογεί σεαγελ] ποῦ δῦ Ὠοτι56- Ὀσϑδκίηρ ἀϊάδὺ που 
οδίος ὑπθ. ΤῊΣ 4]]υβίοη, ἡ ΪΟἢ 15 σογ ρ] εἶν οὈξουγοά τῷ [6 ἘΏΡΊ 55 
Μειβίου, 15 ἴο [86 ἂν (Εχ. χχίῖϊ. 2) ΕΥ ψ ίοἢ ἰξ νὰ ρογιαϊτ64 ἴο 514Υ ἃ 
(λ1εῇ σαυρῆξ ἴῃ ἴῃς δοῖ οὗ Ὀγεακίησ ἰηΐο ἃ ουβε. Τἢδ ρούβοῃβ ὙΒΟΙᾺ 

. ἴδτδοὶ μδὰ τῆι ἰτεαϊθδὰ νγεγα ἴῃ ΠΟ βυοἢ ροβί(οη, Ὀὰΐ 5Ό0 ἢ ννὰ5 πανόσ- 
1Ππ61655 {πεὶσ αἴ6. ὙΒΟβα 5βροόκθῆ οὗ ἅἀτὲ ρΡγοῦδΪυ, ἴῃ ῥασί αἵ δὴγ σαῖδβ, ἴῃ 8 
δὶς πη οὗ [6 οτυεὶ εν οὗ Μαμδββθῦ, οὗ ψῇοσλ νὰ σεδὰ (2 Κίηρς χχὶ. 16) 
ταὶ μα “5ῃεα ἱῃηοοθηΐ Ὀ]οοά νεῖ τῦς!, [11 Πὰς μδὰ 8]1εα [εἐγυβαϊοσα 
ἔτοτῃ οὔ δηὰ ἴο δῃοίβοσ." 

ὀμΐ τονὲ αἱ ἐλε5ε] ΤῊΣ νγογάς ατα οὔβουσο. Ὅῆ6 56ῆ56 ΣΩΔΥ ἘῈ (1) ἐξ 
ψὰ5 (ηοἱ Ὀεοαιθ6 ἴμοβ6 ρσορῃεῖς Έγα Ἴδυρῇῃϊ ἴῃ ΔΩΥ οτίπχθ, Ὀαΐ τα τ) 
δεεαμ5ε ἐδεν ἐχῤοτεαά ἀραὶ ἀφποιρσεαῖ αἰ ἐν εγίνιες ταὶ ἴοι μαϑὶ τὰ 
5ῃ64 {δεῖν ἱπποςεηΐ Ὀ]οοὰ ; οὐ, ρευύμαρβ Ὀείζεγ, (11) 1 τψᾶβ ὄδεστθε οΓ ἐδὲς 
ἐᾷν πεέ ἴον Ἰάο]δίσγ, [δι ἴμου οου]ά᾽κῖ οὶ δριά6 [Πϑτ. 

8δ. 2εεαι56} Βαϊ, ἃ ῥχοίεβι ἀραϊηβί [πΠ6 016 οὗ [86 ῥτθοραϊηρ' δοσὰ- 
98 (10ῃ. 

σὩγεῖν ἀὲς ἀρρεν “λαϊϊ ἐμγη ον »|6] Ὀδοδῦβε οὗ ἴῃς τοϊοστηδίίοῃ κἷηῆςς 
Μαηδββοὴβ ἄγε. ΕῸΓ “5118}} [ὰστη ̓  6 5Βῃου]ά γαῖμα σεπᾶοσ λαζά ἐμγηπεα, 
Βαϊ ποῖ (Π6η, δηᾶ ἔδυ 1 8ἃπὶ ὑγονϑά ᾿πηποοθηΐ, 

7 «οἱ ῥίεααὶ τυᾷ ἐλέη) ἃ ἀϊέζετεπι ψογὰ ἔτοσῃ [δαὶ υϑϑᾷ δδυ] δῦ ἴῃ τς 
οΠαρίου, δπὰ τηϑδηΐπρ σαΐπεσ, 1 ν}}}} δοῖ ἴῃς πάρε ἰονγαγάβ [Π66. 

86. 29 ελαρρε ἐὰν τυα}] 866 νϑῦ. σϑ ἴου βοιῃβ ἀεῖαὶ! οὗ ἰῃ6 νδο δος 



τνν, 37; 1 (ἸΕΚΕΜΊΔΗ, 11. 1Π|. Ὡς 

Δϑῃδιηθδα οὗ Ἐργυρῖ, 45 ἴδοι ψαβὲ Δϑῃδιηθα οἵ Αϑϑγτῖα. Ὑ68, 37 
ἴπου 5041} ροὸ ἔοσίῃ ἴσοση δίτη, δηᾶ (Π]πῸ6ὸ ἢδηᾶς Ὁροη [Ὠϊη6 . 
ἢοδά : ἴογ ἴῃ6 Τ.ΟΚῸ Ὠδίῃ τε]θοϊθα (ὮῪ οοπιβάξῃοεϑ, δά ἴσου 
5Π41} ἢοΐ Ῥτόβροῦ 1 [6 ηϊ. 

ΓΗΑΡ. 111]. 1-- 5. 25γαε ας 70»), Ζ224] 2» 2γίυίίρεξ. 

ΤἬἼΘΥ 56Υ, [{ 4 τῇδ ρυϊ δινᾶΥὺ ἢΪ5 νιΐθ, δηα 5ὴ6 ρῸ ἔτοτῃ 8 
ὮτΩ, ΔηΠαἃ ὈδοοτὴΘ δ δοῖθ ΣΙ ̓ η8η᾽5, 5141} ἢ6 στϑῖαση ὑηΐοὸ ΘΓ 

οὗ 1ςτδε} 8 ΡοΪίογ. ΜαδηδοβΘὮ δηᾶ Ατηοῇ 850 ΤΑΥ͂ ἢανα τηδᾶδ 4 ἰδᾶριια 
νὴ Ἐργρί. 

ἐλοιε αἶδο ὁλαίξ δε αφλαγιεαῖ ὁ ἘΦ; ὙὨΪ5 νγὰβ 1 ετα ν Π1611εἅ, τ Ἤεη 
[ὃς ἘσγριΔῃ5 σνεσα ὄἌχρεοϊθα ἴο σαῖβα [Π6 εοδο οὗ [Θγυϑδ θη ἴῃ ἴδ τορι 
οἔἕΖ 14, Ὀπὲ [Δ1]δα ἴο ἀο 50 {Ὁ ΧΧΧΥΪΪ. 5). 
ΠΗ τυαφί ἀελαπιεά ΟἹ 4 “εγγία) Οπα σοπορίουουβ ἰπβίδπος οὗ [Πΐ5 ὑγὰβ 

ἴῃ ἴ8ε τεῖρῃ οἵ Αμαζ, ἤεη 1ῃ βρὶϊε οὗ ᾿15 ῥγεβθηίϑ ἴο (ῃς Κίηρ οὔ Α5- 
5γτῖδ, [μδὲ τηοηάτοῖ ΒεΙρεα Ὠἷπὶ ποῖ (2 (ἤτοῃ. χχνη. 21. 866 αἷξο 15. 
ν]]., 11). Ετοτὰ (ἢ 5 νεῦϑα 85 ἴτοπὶ γεσ. 8 δῦονε ἰΐ ἢδ5 Ὀεθὴ ᾿ηέοιγεᾶ ὈΥ 
βοὴθ [μδΐ [8656 σῃδρίειβ τηιδὲ πᾶν Ὅεθη, 1 ποῖ Ὑυτίεη; δ ΔΩΥ ταῖθ 
Τοσαβὶ ἴῃ (ἢ6 ἀδγβ οὗ Τεποϊακίμη ; βίηοα ἰῃ {86 ἄδγϑβ οὗ 7οβίδῃ, ψ ἤδη 
Αϑϑγγία νγαβ ἀεο]ηΐηρ, ἴθοσα οουἹὰ ἤανα θα ὯῸ σϑᾶϑοῃ, 1ἴ ἰ5 ἐδουρῃε, 
ἔοσ βθεκίηρ δὴ 8]]}δησαὲ 1 ἢ Βεγρί. ΎΤΏΘΓε ἰς πόύγενοσ ποῖ ηρ ἴο ὑσγανθηξ 
ΟΠ6 ϑιρροβίηρ (παῖ [πε [ετ᾿ν8 ἰοοκοα νυ βυβρίοϊοπ οἡ ἴῃ6 Ἐδβίεσηῃ 
Ἐπηρίτο, δπὰ {παΐ δὴ ἰμῆπεηια] ᾿Αμ δῖ ΔῺΥ ταῖθ γεσα Ὑ]]Π1Ὡρ ἴο τῆλ κα 
ονετΐασεβ ἴο Ἐργρῖ, υη{1] Τοϑδἢ ΠηΔΙΪγ σοταμλ {64 Ὠἰτη561 ἴο ὨΟΞΈ] 1165 
νῖϊ δὲ ροννεσ ὉῪ {86 δοῖ νι ἢ 16 ἴο Ηἷ5 ἀεαιῃ αἱ Μερίάο. Εὐγθεν 
πε ψἘΟ]6 ἴοης οὗ [8 ἀΐδοουγβα ᾿τηρ 165 [ῃδἱ {πε Κίηράοτῃ οὗἩ Τυδῃ νγᾶ5 
5111} ΡΟ ΠΙΟΔΠΥ ᾿πἀερεπάεηϊ, ἃ βίδξα ἰὼ γΒἱοἢ 1ξ σετ[Ι ΠΥ γὰ5 ποῖ ἀυτίηρ 
τς ς τεῖξο οὗ ΤεῃοϊαἸκῖ πα. 

ἕο σλαίϊξ ρὺ γογέδ οι 2:9} Ἐφγρί 5841] τερυΐβα [ὮῪ δἄνδμηοεϑ, 
᾿Ξ ἐδ 5841] τείυτῃ τηουτχηΐηρ, 

2 λέτε λαπαῖς τρο»ε ἐδίρό “ἢ Οοτήρασε ΤΩΣ, τ ῆο δἴογ (ἢ νυοὴν 
Ῥαΐ ὑροπ Πεῖ ὈΥ͂ ΑἸηπομ, “1414 μεσ μαηὰ ομ ἢδσ ἢεδά, δῃηὰ ψεηΐῖ οἱ 

ἴηρ.᾿" (2 ὅτ. χ᾿ϊΐ. 10.) 
ἐᾷ} ἐοὩ 1 122265] ἴΏο56 ἴῃ ψοτα ἴδοι σοηδάεκι, Εργρὶ δηᾶ Αϑϑυσία. 

ΓΗΑΡ. Π|Ι.1--δ, ΙΘΆΑΕῚ, ἨΑΞ ἙΟΚΕΕΙΤΕ. ΒΕ ΡΕΙΨΙΣΕΘΕΞΒ. 

1, Ζ7άεν 5“α)}] ΤΒἊς Ἡεῦτενν ἰδ ΒΙΠΊΡΙΥ σαγίρρ. 1 ῬχοΟῦΌΔΟΌΙΪΥ ἰ5 ἰο ὃ6 
σοηποοίεά ψ ἢ (6 ποτᾶβ “μδίῃ τεὐεοϊεα᾽ (11, 37) ἀῃὰ ἴο Ὀ6 σεηάετσεα, 
“αγίρερ, οὐ, 70», ἀε αὐ, Τα σοηποχίοη οὗ ἱπουρῆϊ ἰ5: με Τοτά τείαξαϑ 
ἴο τεσορτιῖθα εἰπεῖ Εργυρί οὐ Αββγυγία ἃ5 ἰῇ αν} βροῦβα οὐ ἢΪβ 
Ῥεορίς, δὶ [6 βαῃὴθ ζἴπ|6 βαγίηρ (παΐ δ5 {ΠεΕῪΥ μάνα σβοόβεὴ ἴο ἔοσβακθ 

'πὶ ἴογυ ἴδει, Η6 ν}}}] δοῖ ἴῃ δοσοσάδηοε ἢ [μ6 ἰᾶνν οὗ ἀΐϊνοτος δηὰ 
Ὑ1}1} τείαβα ἴο σϑοεῖνα 15γ86] ἀραίῃ. 

“λαΐ ἀ4 γείφγηε τεγιίο Δ67 αραΐ 7] ΨΝΥΏΘΩ ἃ ψοϊηδη ἰεδ Βοσ μυκδαηά 
ἴῃ δοοογάδηοα ψ ἢ 4 Ὁ1}} οὗ ἐδῶ ὦ δηα ννὰϑ τηδιτί εἀ ἴο δῃοίῃοσ, ουθῃ ἃ 
ὉΠ] οὗ ἀΐνοτοβ σίνεῃ δῦ ὈΥ με πεν Βυβραπά ἀϊά ποῖ Ξεῖ μετ ἔτεα ἴο 

) 
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δρϑῖῃ ὃ 5141} ηοί ἰπαὶ ἰαηα Ὀ6 στεδίν ρο]]υϊεα ὶ θαϊ που 
Βαϑί ραγεά {πὸ Βαῦοῖ ὙΠ ΙΏΔΩΥ Ἰονεῖβ; γαῖ σείυση ἀρδϊη 

αἴο Ιη6, 561 ἴ[Π6 ΓΟΕΡ. 11 ὑρ [Ὠϊη6 ἐγεβ υπΐο [ῃς6 ΒΙΡῊ 
Ρΐδοθβ, ἀπά 566 ψῇετα ἴῃου ἢὨαϑὶ ποῖ θεεη ᾿θη ἢ. [Ιἢ ἴδ 6 
ψᾺΥ5 Παβὶ ἴμοιι δαὶ ἔοσ {Π6πὶ, 85 [Π6 Ατδρίδη ἴῃ (16 ψ]]άᾶοτ- 
Ὧ655; δηἀ που δαβῖ ρο]]υϊοα [ῃ6 ἰΔηα ψ ἢ ΤΥ Πογεάοσηβ 

3 Δη4 ΜΠ} (Ὠγ ψ]οκεάηθθθ. Ὑπεογείοσα [ὴ6 βῃονοσβ ἤᾶνα ΘΟ ἢ 
ΜΠ ΠΟΙ άθη, δηᾶ ἴΠοτ δίῃ Ὀδθη ἢο ἰδίου σαΐη ; δηά ἴῃου 

4 δάϑι ἃ ψβοτο᾿β [ουθ 6 4ά, που τοπιβεάκί ἴο θ6 δοῃαιηθάᾶ, ὟΥ1 
ἴοι ποῖ ἔσοιῃ {15 ἔἰτηδ ΟΥΥ υηΐο τη6, ΜΥ ἐδίμεσ, του αγΖ 

5 ἴπ6 ρι!άς οὗ ΤΥ γοῦ ἢ 1} Πα τϑβοῦνα ἀξς σλρεῦ ἴοσυ Ἔνεσὴ 

6 στουηϊοὰ ἴο [Π6 ἔοτλοσ οθθ. ὅ66 Ποιὲ χχῖν, 1-4 ἴοσ ἰ(δ6 νοχάᾶς οὗ 
186 Ιανν οὐ [6 5 θ] θεοί. 
γε γείμ»} διᾶ Ὀμϊηπκοεῦ ἴδοὰ ἴο τοῖσι. ΤΉΪ5 15 ὉῪ ἴασ [86 τηοςὲ 
τοῦδ ὉΪ6 βθῆβ6. ὙΒοΙΘ 15 0 ᾿ηνϊδίίοη ἴο (Ὧ6 ΡῬδορῖθ, βδοδ ἂἃ5 ἴῃ 
ΡΠ 5ἢ ψεγϑίοη νου κυρρεϑῖ, ἴο οοσὴς Ὁδοῖς ἰο σοά, Ῥαυϊ 8η ἐχρτεββίου 

οὗ ξυγρτῖβε ἴμδἱ ἴοβε ψῇο πιιϑί θ6 ἴδια αγ ψἸὮ της ἰεδοπίηρ οὗ [Βς ἰὰᾶν 
οὐ ἴδε βυρ᾽εςϊ οὗὨ δασίν τηδυγίαρε δηα ἀϊνοσοθ 5βΒῃου]Ἱα [811 ἴο βες (86 
ἸΩΡΟΞΒΙ ὈΙΠῪ οὗ ῥἱαγίηρ ἰαϑδὶ δῃηὰ ἰοοϑα ψ ἢ Οοά ἴῃ βυο 4 τηδίζοσ--- 
τϊηρ ἑοσθἀάθῃ ὄνθὴ ἴῃ Βυσδη αθαῖὶσβ.Ό ΤῊ5 Ἔχρ᾽ δηδίίοῃ α'5ο δοοοσάὰϑ 
Ῥείϊίεν ψ ἢ νοσ. 2. 

2. 5:86] 15 βϑῃαῃγθἶθβα δηᾶ ΨΏΟΙΪΥ ρίνεη Ρ ἴο ἸΔοϊαίγουβ ἐχοδβδθϑ. 
ἀΐρά 2έαες5] ὍδΙΘ ἈοΙρσ δ, νἱϊηουΐ ἴχοαβ. 
ἐλε “4γαδέαρ ἐς ἐδέ τυξίαεγγι255] ἴῃ Βεοάδναοη γεθθοοίοις, 5υςἣ ἃς νθ 

δῇ 186 ῥγεβϑεηΐ αδύ τᾶ κα ἀδβοθηῖβ ὩρΟΩ Ραγχίϊο5 ἰῃ παῖ σΟΙΠΙΓΥ ἴοὸσ 
Ῥύγροβαϑ οὗ ΡΙυ ποτ. Α5 ἰ5 [ΕΙΣ ΘΑρΌΣΏΘ55 ἴο ἀ65ρ01] ἃ ραϑϑίηρ' σαγανϑῃ 
τ ΟἴΠΟΥ σΟΙΏΊΡΔΩΥ οὗὨ ἴγᾶν}]]6 5, 50 15 ἴμαῖ οὗὨ ἴβδγαϑὶ ἔοσ ἴ86 ϑνοσβῃὶρ οὗ 
56 σοάϑ. 
8. ἕω γαΐ"] τα ψ] ἢ [61] ἴῃ Μασοῦ δηἃ Αρτ], ἢ βϑοομπὰ οὗ [86 

ΤΑΪΏΥ 56 Δ50}5, [886 ““ ΘΔ ταΐη" (}41265 ν. 7) οσουστίηρ ἴῃ Οὐοἴοροσ δπὰ 
Νονεσαρεῦ. 866 ΟὮΔΡ. Υ- 24. 

4, ΓΗ ἤσε ποί....7}] Ἠδβὶ ἴδοι ποὺ οατθά. 
7 ο»» ἐλὲς ἐἔ»:6] ἴτοτα ἴῃς ἔἴσηβ οὗ 7οβίδὴ᾽ β τεΐοπηῃηβ. Ὑμδβα ψεσα Ῥορτη 

ἷη ἴῃ6 ὑοι ἢ γοᾶσ οὗ ἢἷβ σεῖρτι δΔηα σοτιρ]εἰεα εοἰχ γϑαῖβ ἰδίοσ οἡ ἴῃς 
οοοδϑίοη οἵ μιἷ5 στεαῖ σε] εργαϊοῃ οὗ [ῃς Ῥδββονεῦ ἔεαβί (2 (βσοῃ. χχχίν. 3, 
Χχχυ. 10). ὙΤῈ15 ρεγοα οἱ Ταΐοστηβ 8. βῆενσιι ΟΥ̓ {π6ὸ Ἔχργεββίοη “ἴὮ15 
εἰπι6 ᾿ ἴο Ῥ6 ποὶ ἰοηρ' μαϑῖ, ἀπὰ 50 σοῃηῇβττῃβ [Π 6 βεηεγαὶ νἱενν σίνεη ἀρονα 
85 ἴο ἴῃς ἀαῖα οὗ [815 ροτίίοη οὗ ἴῃ ργορβδου. 

Φμ16.2] ΤΗΣ ποτὰ τὺ Ὀ6 τϑηδοσοα " Ὠυβρδηαᾶ,᾽ ἃ βεῦβα ὙὮΣΟΒ [ἴῃς 
οΥὐρίμα] Ὀδαγβ 4150 ἰῃ ῬΊΟΥ. 1ΐ. 17. 

δ. ΤΏΔΕ ἢτβὶ ρατί οὗ (ἴ6 νεῖβα 15 4 σοπεπυδίιίοη οὗ [86 ογᾶς οὗ 
Ιβγδεῖ, ἐχρσχεβϑίῃρ ἢεῦ σοηβάδποες ἴμαῖ [6 δηρεσ οὗ μεσ Ὀϊνίης ϑροῦβε 
11 Ρδ55 1 βρὶίε οἵ Βεὺ [8 {Π] 655} 655. 

γέδεγυε] ἴῃ6 β6ηβ8ς οὗ ἄξω δὀασοξ, γείγαΐ» ἴὰ ΜΘ γα 50 οἥδῃ υ86 τὶς 
ννοσὰ ταϊρῆϊ ἰοσ ἃ τηοιηθηΐ τι5]6δα ἴῃ ἘΠρῚ 5 τοδάεσ, ΤὨς οοπϊοχὶ 
56 Ὺ5 ἴμδὶ [ἢ 5εηϑβς 5 γείσίρη κεῈρ ἴῃ δχεσοίβδ. 
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Ψ11 6 ΚΘαρ Ζῇ ἴο ἴη6 επᾶρ Βοϑῇο]ά, ἴοι παβὲ βρόοκβθὴ δηά 
ἀομα 6ΥἹ] δάζγιρις ἃ5 ἴοι σου] 65, 

6----2οϑ. Ογίρυοωείν ας δοίξ 75γαεῖ απ ιάαζ ἦαυς εἰμρησ, 
γεΐ γογρίσεγιθες σισαζίς δοίλ, μέ φορά οραίζ ορ ἐλ 617 γέ- 
2εμέαηα. 

ΤΗΘ ΤΟΒΡ 5αϊα δἷσο υπΐο τὴρ ἴῃ [6 ἄδγε οἵ Τοβι δῇ [Π6 ὁ 
κίηρ, Ηδβὶ (δου 5εθη ἐζαξ ψὨιοἢ Ῥδοκβ] ἀὴρ [5γ8 6] ἤδίῃ 
ἄοπο ἢ 5}ῃ6 5 βΟη6 ὉΡ ὉΡΟΏ ἜΥΘΙΥ ΒΙΡῊ τηουηΐδίη δηᾶ πη εγ 
ΘΥΘΙΥ ῥτθθῃ {τ66, Δηα [Ποῖα δίῃ ρ]αγεα [η6 Βαῖ]οῖ. Αμά 17 
5814 δίϊοσ 5η|6 μδᾶ ἄοῃδ 84}1 [Π656 ζάζχοε, Τύχη ἴῃου μηΐο 
τη6. Βιυῖ 586 τοϊυχηθα ποῖ. Απα ΠΕΣ (Ἰτρδοῆοσοιι8 5ιϑῖοσ 

Ἴζοις ζαεί “ῤοζεορε απο αἷογφ εὐ ἐλίγρε ας ἔλοῖς εομἰά2:1] ἴδοι Βδδῦ 
Βροῖχοῖι ὑδπΒβ Ὀπὸῷ παβϑὺ 016 60]1] ΤΏΡ δπἃ ΟΑΥΤΙΘἃ 61 ΤΠΤΟυΡὮ. 
ΤῊ ΕΠρ] 5} Μεσβίοῃ τρακοβ [86 ψοτάβ δὰ ἀδεᾶβ οὗ 15γϑ6] ἴο αν θη 
ΑἸΚΟ δ᾽], τ μεγεαβ ἔθετο 15 ἃ σοηϊγαϑὶ ἀσανσῃ Ὀεΐνεθη ΠΕῚ ϑρθοΐϊουβ 
σοχσάς δπὰ ἢογ ἰἀοϊδίσοιβ γᾶγ8. Τῇ ἰαϑί νοῦ οὗ [ἢ βεηΐθηςβ, ᾿ς γα γ 
“ἴδοι οου]άο5ι,᾽ ἜΕΧΡταβ565 ἴ6 ρόονεσ ὙΠΟ σαὶ Βαὰ ποῖ οχϊτἰςἃ ἴο 
ἜΧοσοῖβα ἔὺσ 601]. 

6--206.0 ΟΕΙΕΥΟΥΞΒΙΥ ΑΘ ΒΟΤῊ ΙΘΒΑΕΙ, ΑΝῸ ἸΌΡΘΑΗ ΗΑΥΕ ΞΙΝΝΕΌ, 
ὙΕΤῚ ΕΟΚΟΙΨΕΝΕΒΒ ΑΥΤΑΙΤΘ ΒΟΤΗ, ΒΌΥ ΟΟΝΟΙΤΙΟΝΑΙΥ ΟΝ ΤΗΕΙΚ 
ΚΕΡΕΝΥΑΝΟΕ. 

6. 711ε 7ογά Ξταἱά αἶδο τγε10 7:6 ἐγε 126 ἦαγ»ς ὁ ϑοείαλ ἐλε ζἔγ9} ΤΙ ἰ5 
αοἶθαγ [μαὲ [5 ῬΥΟΡΒΘΟΥ͂ Κὸ [6 Ἰαβὲ 15 ἃ ΠΏ ΔΙῪ ΟΣ σοηάἀεηβδίίοῃ 
οὗ 7εγοσδῃ 5 [εδοβιησ δὲ ἴῃ ἰἰτηςθ, ἀηα ἄοεβ ποῖ τϑργεβθηΐ ΔΠΥ ομδ 415- 
σοῦχβθ. [11 15 4150 οἷδαὰσς ἴπδΐ ψγὰ δΐβ ἴο ἴδκα (15 δῃά [86 ργεοεάϊησ 
φατὶ ἰορεῖμοσ. Νοῖ ΟἿΪΥ ἃ ἴῃ6 ἴχο αἰϊκα ἴῃ κυῦ)εοῖ, Ὀὰαϊ [6 νεῖν 
ῬὮγαβθ5 υϑεα ἀγα ἴο ἃ ρτεαῖ Ὄχίθηϊ ἰάθηζὶςαὶ. Οπατδκοα ἀἰβιϊποϊΐοη Πονν- 
ἐνεῦ θεΐμτθοῃ ἴῃς ἔτο 1165 ἴῃ [Π15, [δὶ ν Β116 ἴῃ [86 ἔουτΑοσ πο ΒΟΡΘ οἵ ἔοσ- 
σίνεηοϑϑ γγὲ5 Ὠ6]α οὐ (1ἰ Ὀεοΐηρ' [Β6γα ἀβϑυϊηεα [ἢδΐ ἴΠοσα νγὰ8 ἢ0 σϑηυϊηο 
τερεῃίδηοο), γα ἢᾶνα ἤοῖα (ἢ ἀϊκίίηςξ ἀβϑϑυγαησοα οὗ ραζγάοῃ οὐ 1τῃς 
ΔΡρεάσγδῃςοα οὗ σοηϊ το. [Ι{ 15 Ῥοββὶ]β 1μδὲ ἴῃ6 πγχεηϊίοη οὗ ἴδε ἀδγϑ 
οὗ Τοϑίδῇ σι  ἸΏΡΙΥ πὶ (Π]5 ρατί οὗ [Π6 ὈΧΟΡΏΘΟΥ 15 τόσα ἱτητηςα  δίε 
οοπηεξοίοα νἱ [ἢς {π|6 οὗὨ ὮὨ]5 τεΐοστηωβ.0 [πᾶ δῇ ἢδ5 ῃοὶ [Δ κε νγαγηϊησ 
ὉΥ 1.6 ἐχδιρὶα οὗ 5γ86]᾽5 β'π δῃᾷ ρυῃβῃμηεηῖ. ΝΑΥ, 516 85 δα ἀεά (ὁ 
ΔΡΟΞίΆΞΥ ΘΔ ΠοσΥ. Νανοσίῃ 6655 δῇ δοκηον]εαρτηδηΐ οὗ δίῃ ἔτοσῃ οἰ 6 Σ 
Ῥοσχιίοῃ οὗ [Π6 πδίΐοῃ νν}}} Ὀσίηρ ρατγάοῃ. 

ὁσεξείάἔηρ γα] ΤὨΘ Ηδῦτεν 15 ϑἰσοησοσ. 725:γακὶ, ἐδ δαεξζεϊϊαέμρ 
ορξ, ἰϊετα ]ν “(νοὶ 15) σῤοσέα5} (ἰ1561).᾽ 80 ἴοο ἴῃ νεῖ. 7 “[τεδοβογουβ᾽ 
5 ΠΠΙΟΣΆ ΠΥ γα Ὺἠ):524::ς. 

1. 7:14] ἰο τηγϑεϊῖ; 1 τ[δουρδί. 
σἦέ λαά αο»ες αὐΪ ἐδέετο ἐλέγρε, 7 μ»Ώ λοις τρεζο 744] Ὀαιϊίεῦ, ΟΕ 

“ἦε ᾿Δ5 ἐρρέ αἱξ ἐλέεε ἐλῆγεος, 5) 6 111} τοῖα χη 27:20 216. 
ἔγεας λε70.5}) 8586 νεῖ. 6, ἀθονθ. 



28 ΤΕΒΕΜΙΔΗ, [Π|. [νν. 8--12. 

8 [υἀδὴ κᾶν 1. ΑΠπά 1 αν, ψΏΘη ΤΥ 4}1 [Π6 οδιι565  ΠΕΓΘΌΥ 
 ΒδοΟκΚΒαηρ [5γ86] σοσαμη 64 ΔαΌ]ΕΙΥ 1 Παὰ ρυΐϊ ΠΟΙ ἀΑΥ, 
ΔΩ σίνεῃ ἤθὺ ἃ Ὁ1] οὗ ἀϊνοζοε ; γεῖ ΠῚ [σθδοῇ τοι 5 5ιβῖοσ 

ο ]υἀδῇ ἐδατθα ποῖ, Ὀὰϊ ψεηΐ δηά ρ]αγεά [Π6 Πδυ]οί αἰσο. Απά 
1 σᾶηθ ἴο ρΡᾶ55 ἰσουρῃ {π6 ΠρὨζη655 οὗ Ποὺ ψῃογεάοχῃ, 
{πᾶΐ 586 ἀφΕ]εα {πε Ἰδηᾶ, ἀηᾶ σοπηη64 Δα] ΟΣ ἢ βίο 65 

το Δηἀ 11 βίος 5. Απᾶ γεῖ ἴοσ 411} [ἢ15 ΠΟΥ [γθδομ ΓΟΙ 5 βίου 
7Τυδδῃ παίῃ ποῖ τὐγηθα υπΐο τὴ ἢ ΠΕῚ οἷα Ὠρατί, Ὀὰϊ 

σι [ΕἸ] ΏΘΑΪΥ, 51 ἢ [ῃ6 ΤΟΒΡ. Απά τῆ6 ΙΟΚΡ 5αἰα υπΐο ΤΏ6, 
ΤῊ Ῥδοκϑιἀϊηρ 5γ86] ἤδίῆ Ἰυδπεα Ἠοβο τηοστα ἴἤδῃ 

τῷ Τοδοῆοσοιιβ ᾿υἀλῆ. ΟὉ δπη4 γῬτοοϊδίση [6586 ποζάς τονασζά 
[Π6 ποσίῃ, δηά εγ, Ἐδίυση, του ὈΔοκϑ ἀὴρ Ι5γαοὶ, βαἢ 

8. ΤῊ δηά [86 βενθητῃ νου, οοσσεϑροπὰ ἴῃ ἴῃς ογάεγ οἵ {πεῖς (πουρῆῖς 
δηάᾶ ἴῃ ἴῃς {πουρῆς5 ΤΠοτηβεῖνεβ. “1 οαϊά ̓  (νεῖ. 7) οουσεβροηῃᾶς ἴὸ “1 
δα (νοΥ, 8). Ι5τδ6] 5 οοπάπος 5 [6 βυρ]εοὶ οὗ ἴῆ6 ἢγβί ραχί ἱῃ δδοὴ 
βοηΐθηςο, δηᾶ [πἀΔῃ᾽ ᾿τηϊ δ ἴοη οὗ 1ἴ ἰΠαϊ οἵ [6 βεοοπά ρατί. .ὄ 
,»» αἱ ἐᾶέ εατεδες τυλεγεὐ»}] Ο» ἀεεοιρ οὗ αἱ ἐΐέ εατέϑές 707. τυλίελ, ν᾽ 83 

ΒΤ 1} δοίτι4] ἰεραὶ ρῃγαβθοίορυ σὶῖὰ ΏΙΟἢ [86 ὉΠ] οὗ ἀΐνοτος σου" 
τηοηςδά. 

9. σ«ζομδς αηα εξ εἰοοξεἾ Δ οἷς οὗ βξίοῃησ δηὰ οὗ ψοοά. 
10. ,»»γ αἰ Δ] Ιὰ 5ριῖε οὗ [86 ψαγηίησ (ππ5 αβογάεα ἴῃ (6 518 

δηῃα σοῃβεαπεηΐ ἀοντία}} οὗ [Π|6 5ἰβίετ-Κίῃράοπι, Πἀ8}} μᾶ5 ρᾷϊ οἡ ἃ 
ΤΊΘΕΙ δε Ϊδηοες οὗ ταίοιτηδίοῃ, {ΠΟΥ ΌΥ ἀρρυαναίίηρ Πασ σῖμ]ῖ. Τῆς 
βυγίδσθ ΟὨΪΥ δηά ἠοῖ ἴΠ6 σογὰ οὗ [86 παίίοῃ νγγᾶβ δβεοϊβα ὮὉγ Κιηρ' [οδϑίδ ἢ 5 
ΤΕ[ΟΥΤΩ5. 

11. Ηανίησ τἢυ5 (Ὦτ!οα ἀδοϊατοά ἴῃ 6 ρατὲ ψ ὩΣΟΝ “ΒΟΥ ΘΑ ΟΠ ΘΓΟΙΒ 5 5ἴοῦ 
7υάαῃ᾽ δὰ ρῥ]αγεὰ ἴῃ ἰοσβακίπρ ἴῃ 1,ογά ἔοσ ἰά4οἷβ, Ης ῥτοπουῃσαβ ἴΠ6 
βϑηΐθηςσα οὗ σοῃαδιηηδίίοῃ, ομσα ἸΏοσα ρσίνίηρ ἐδοἢ Κίηράοτη [6 Θρὶτπεῖ 
ΡΡτγοργίδία ἴο 115 β'η, δῃᾶ ομβαγρίησ [πάδἢ ψ Ὦ ὨΥΡΟΟΓΒΥ 65 ΨῈ]} 85 ἀ6- 
δοίοη. [1ἢ ερίὶΐε οὗ ᾿ 

(1) στδαΐεσ ρυν ]ρεϑ, 
ὦ' βυςοοσβδίοῃ οὗ Κίηρβ οὗ (86 ξαπὶθ ἔδταγ, (δ) Τεπιρῖς, (ο) 

Ινιῖθ5 
, (1) ἴδ ναζγηΐϊπρ σχϑιηρῖβ οὗ 15ζδ6] ; 

- 7υἀδῇ 85 ῥγονϑὰ 1416 55. 
“ΤΒαο νεῖξβε 15 ἔασῖποσ ἱπηροτίδηϊ, 37,52 85 δοσουπίηρ ἴοσ [86 ἀοϑίσαςξοι 

οὗ Τ7εγιβαίθηη 50 500 αἷϊεσ ἴῃς ρῥίους σεῖρῃι οὗ Τοβίδῆῃ. Μαπαβϑβθὶ 5 
πτίπηθς αα ἀεἤ]εά (Πς Ἰαηά, Ὀπὶ 1 νχὰβ ὈΥῪ το) θοῖπρ [Π6 τείοιπης οὗ οβίδῇ 
ἴῃαι ἴΠ6Ὺ Ρτοίδηβά ἱξ, δῃὰ βοαϊδὰ {πεῖν ἄοοχῃ; σεεορ αν, 845 ββονπηρ [δαὶ 
ἐϊ 15 ποῖ ΌΥ ἴδε δοΐβ οὗ 115 σονουῃτηεηῖ [Πδῖ ἃ παίϊΐοη βίδηαϑ οσ [2115. Αια 
δηα Μδηδββοὴ ἰεηῖ ἴπ6 ψεῖρ οἵ {πεῖν ᾿ἱμθπδηοα ἴο ἴῃς οαι56 οὗ ἰἀοΙ] ΔΎ : 
Ἡζεκίδῃ δηᾶ Τ7οβίδῃ ἴο ἴῃ6 σαυβε οὗ ἰσαῖῃ. Βαϊ [86 πδίοῃ μδα ἴο ἀεῖοσ- 
τοῖηα ΨΈ]ΟῊ 5ῃου]ὰ ρῥτοναὶ!." (δ φεαζεγὶς Οορηη1.) 

12. Ζοιυαγά ἐλε κπογίλ) ἰονατάς Αϑϑουυῖα δπὰ Μεάϊα, ψὩ Πον ἴθ 6 Τεη 
ὙΠΡΕῈ5 δά ὕξδεῃ σδιτὶεα οαρίϊνα ΟΥ ΘΔ πηάπσϑοσ, Κίησ οὗ της ἰοσηεσ 
ΠΟΥ. : . 



νν. 13--15.] ἸΕΚΕΜΙΑΗ͂, 111. 20 

[6 Το; πα 1 1] ποῖ σδι156 ΤΠ 6 ΔΏΡΕΓΙ ἴο [4}1 ρου γοὰ : 
ἴογ 1 (Σὲ τλθγοῖα!, 56 [ἢ6 ΤΟΒΡ, ἀμα 1 Μ}11 ποῖ Κοαρ ὥλρε 
ἴογ ὄθνθσ. ΟἿΪΥ δοκηον)εᾶρα τ]η6 1] υ ν, [δὲ ἴῃοι Ὠαβὶ 
{ΓΔΞρτΟ556 4 δρδὶηβί ἴΠ6 ΓΟΚῸ (ὮΥ ΟΟοά, δπα ας βοδί(οσεά (ἢ 
ὙγΑΥ5 ἴο [6 5 ΓΔΏΡΘΙΒ ΠΟΘΙ ΘΕΟΣ ρτθθη ἴΓ66, Δηα γε ἢδνα 
ποῖ οδεγεά ΤΥ νοῖςθ, 541 [6 100. Τυτη, Ο Ὀδοκβϑιἀΐηρ 
Ομ] ἄγθη, βαιἢ [Π6 1ΟΒῸ ; ἔου 1 δῖ τηδιτιθα υηΐο γοῖ : δηά 
1 Μ1} τακα γοὰ οπὲα οὗ ἃ οἰΐγ, δηὰ ἵνο οὗ ἃ ἔδιηϊυ, δῃᾷ 1 
Ὑ11 Ὀτίηρ γοι 29 Ζίου : 8) 1 Μ1}} ρῖνε γοῖι ραβίοσβ δοοοτά- 

»εΐριδ α7:027}] ΤὯΥ͂ ἴἷλοθΘ. ΤῊΘ 56ηβ6 15, 1 Ψ11 ποί Ἰοοῖς 5ενθσεὶν Ὁροα 
γοι. Οὐοἴηρᾶτζα ἔοσ ἴΠε βαπλα ρῇτγαϑε (βῃ. ἰν. 5, “"Οδίῃ νγ)γὰϑ ΨΘΙῪ τοί ἢ 
δηὰ ἀΐς εομρέεπαρος 7εἰ1.᾿ 
με οὔξεσν ἱπ (5 νεῖβα 15. Ὁ]ΔΙΏ]Υ ΘΟ  ἀΠ Ἰ οηα] ἀροη τἢς τερεπίδηοα οὗ 

1ϑγδοὶ, δῃηὰ δ5 ἰῃ ροίηϊ οἵ ἴδοϊ ἴῃ ψεσα ποῖ τεβίογθα, γγχ8 συ  ραῖμοσ 
ὙΠ σασίδι ΠΕΥ [Πα΄ (πὸ σοηάϊτοη ννὰ5 ποῖ {016}16ἅ. 

18. Ἐερεπίδηοςε δηά δοκηον]εάρταεῃηί οὗ ἀεβηϊζε βίη δοης τα πθοθ5- 
ΒΆΙΥ ἴο ΘΏΞΌΓΕ ,. 

ἀασί τεαζζεγεά ἐᾷν τυα7}5} Ἠαϑὶ απ ἀοτεα ΙΗ 6Σ δηὰ {ΠΙΠμεσ, ΟοΙΡ. ἰ]. 23. 
517,67:}] ϑ5βίσδηρθ σοᾶβ. (ΟσρδΊα ἱἰϊ. 25. 
14. ελτ͵άγοθ] δοῦβ. ΑἸ ΓΒουρΡἢ [ΠΟΥ ἢανα ναηάογοά δηά Ἃτὸ ον ἴῃ 

“48 ἴλτ σους δῃηὰ ““}1 ψγαητ) ([κὲ χν. 13, 14) [ΠΟΥ οδῃ οουηΐ οἢ ἃ - 
Ἑδιμοτβ εϊσοσηα, 1 [Π6Υ ταΐαγῃ [ἢ ἃ 4114] βρισῖῖ. ΒΥ [Π]5 σεηάοσιηρ ἴῃ 6 
ταϊχῖυσγα οὗ τηθίδρῃοῦβ 15 τηδθ ΤΏΟΤα Ῥτοιῃϊηθηῖ. ΤΏ ῬΘΟΡΙΕ αἃἴὲ αἵ 
ΟἿςΘ 5οῃ5 ἰδαΐ μανο Ἰεἷ (μοὶ Ἐδίοτ 5 Ὠοιι56, δηὰ 4 νυῖξε 1ῃδὲ δᾶ5 Ὀδθὴ 
αἀϊνοτοε. “4 δὴ τηδυτὶ δα πηΐο γοιιϊ.᾽ 

ον οζα εν, απαά ἔσο οὗ α γαρεῖν}] ΟἾδ οὐ ἔννο 5}4]1 6 σοπνοσίθα ἴο 
ἃ 5656 οὗ [πεὶγ συλθ. Βοῖὰ “απ ]γ᾽ δηᾶ “οἰϊγ᾽ τοΐοσ 511} ρων ποῖ 
ἴο {πεῖν Οθηῖ]α οαρίοσβΌ ἡαρεδν ἴἰο 16 7εν βῃ δὰτ ϑυρρεβίεα ἃ Ἰατροσ 
ΠΌΡΟΥ ἴδῃ οὗζγν. Α τρεῖς υἹ]]ασα τηῖρῃῖ Ῥεαυ (ῃ6 πᾶς οὗ ἃ οἱ, 
ΨΏ116 ἃ ἔδυ ν ἀεδηοίεα {Π6 ἰατροσ βάν ϑοὴς οὗ ἴῃ {Ὑδ65, δατηϊ τε 
οὗ ΠΊΔΩΥ ται] βοδίοη5, δηα σοηϊαϊποα Ῥεύβοὴς Ὑἤοσα σοπηθχίοη ὙΠῈ 
ΟἿ Δποίμου ψου]Ἱὰ δοοογάϊησ ἴο ΟἿΣ ποίϊοης Ὀ6 Ὀμΐ ΝΕΙῪ 5ἰθηᾶοσ. [1η 
[15 νεῖβθα (Π6ὴ ἴῃ6 ΟΠΕΥ 15, 50 ἴο ϑρϑαϊς, ᾿Ἰπαϊνι ἄπ] σε, Ὅα οχὶϊο5 
416 ἴοἱὰ τηδἴ, Ἔνθ τπουρἢ ποτα Ὀ6 πο παίϊἰοῃδὶ τερεηΐδηςθ, γεῖ 48 ἰΐ 15 
ΟΡΕἢ ἴο ἐδ. ῇ οἿδ ἴο τεΐυγῃ, 50 βοῇ 5411 ὈῈ ἀθαὶϊὶ ψ] ἢ Οἡ 15 τηοτὶΐ5. 
Αἱ [Πδ τεϊυτῃ ἔσοτη [6 σαρ νΥ πῃ ΒΑΌΥ]οη οοτίαϊῃ οὗ 6 Τὴ ΤΥΡε5 
ΤΩΔΥ μᾶνα δοςερίεα {6 ᾿ηνϊαιϊίοη ἤδτα ρίνεη, δηὰ τυ Ὀδδη [ῃ6 τηθδὴ5 
οὗ ἴμε ραγίΐαὶ ἐ]Δ]σηθηΐ οὗ [86 Ῥσχοῃγχῖίβαε. [Ι͂ῃ ἃ ἔμ ]16 θθηβα 1 δ45 Ὀδθῃ 
ἴῃ οουγθα οὗ ῬὈεΐηρ σατο οὐ ον 51η06, ἢτδῖ 1 ἴῃ6 σοηνογβίοη οὗ 
7εντϑ ἴῃ ἴῃς πι6 οὗ οὔγ 1,οτὰ ἀπά [ῃ6 ΑροβίῖἝβ, πᾶ βεσοῃπάδυν ἰπ [Π6 
Ομ κίδη ΟΒύτοι. Ιῃ [6 ἔοττηοῦ ροσοα ἴποσα γεσε 5111} ἀνε! ηρ ΔΚ 1Ὲ 
Ῥαϊεβξιίης ἴποβθε ψῆο ἰγασεα {ῃεὶσ ἀδβοθηΐ ἰτοῦ] μα οὐ οἴβεσ οὗ ἴπ6 Τὴ 
Ταρεβ ([πΚὸ 11. 26), Ὠ116 ἴη6 τπουρῃὶ οὗ [6 οὐἱρίηδὶ ὉΠ1Ὺ οὗ τῃοβα 
ἀεσοεηἀεά ἔτομι [5γδ6}᾽ 5 ὑγεῖνα 50ὴ5 ἄρρεδαῖβ οἰβεαύγβοσα ἴῃ ἴῃ Νὲεν 
Τοπίδιεηΐ (Αςἴβ χχνΐ. 7; 7ἀτὴ65 1. 1). 

16. »α:1075] Ἐογ ἴῃ6 56η86 566 ΟΠΔΡ. 1]. 8, δηά ἴον (ἢς ἀϊβογοης ϑοσὶ 
οἵ τυϊεῖβ ψ ῖο ἢ ἰϑγδεὶ μΒαα μαὰ σοπιραχε Ηοβαᾶ υἱῖ!. 



40 ΤΕΞΚΕΜΙΔΗ͂, ΠῚ. [νν. τύ, 17. 

ἴῃ ἴο τηΐηα Ποαγί, τῇ] οἢ 5}8}} δε γου ψ ἢ Κηον]εᾶρα δηᾶ 
τὸ Ὁηἀοβίδηιηρ. Απα 1 5141} σοσηῆθ ἴο ρ855, γῆ γα δ6 
τη Πρ] 164 δηᾶ Ἰποιθαβθᾶ ἴῃ ἴῃς ἰαπά, 1ἴῃ ἴῃοβε ἀάγβ, βδτῃ 
[ὴ6 ΓΟΚΡ, [ΠΟΥ 50.411} 5ΑΥ πο στῆοσβ, ΤῊῺΘ δεῖς οὗ ἴῃ6 οονθηδηΐ 
οὗ [6 ΓΟΚΡ : ΠΟΙΓΠΘΙ 5}.4}} ἱξ σοπγα ἴο τηϊπᾶ : ΠΘΙ ΠΟΥ 5}}8]} 
[ΠΟΥ ΤΟΙΘΙΩΡΕΙ 1ἴ ; ΠΕΙΓΠΟΥ 5}4}} ΤΠΘῪ νἱϑὶὶ 22; ποι ΠΕΓ 588]] 

1) ζζαξ Ὀ6 ἄοῃθ ΔΥ τῆοτε. Αἱ [δαὶ {{π|6 [ΠΥ 5}}4}} ο8]}1 76τὰ- 
βδίοιῃ ἴῃ6 [ἤσοῃς οὗ [86 Τ.0Ε0 ; δηά 4]1} [ἢ6 πδοῃβ 584}} Ὀ6 
ραϊμογεα πηΐο 1ἴ, ἴο {Π6 πδηὴα οὗ [ΠεῈ ΟΕ, ἴο 7 6γυβαίθση : 
ΠΟΙ ΕΣ 58.411 [ΠΟΥ να ]κ ΔΏΥ τλοσα δίϊεσ [ἢ6 ἱτπηδρίηδίϊοη οὗ 

16. Α ὕτοῇ 5ἰςοίο ἢ οὗ 6 ἐχοθεάϊηρ Ὀ] βϑίηρβ (παὲ 50.411 (οἸ]ονν, 1 
15γδ6] βθασκθη. ΤῊΒ δὐῖς, ὨΣΒοτίο (86 ββαΐ οὗ [π6 βρβϑοΐδὶ τηδῃ βίδα 
οἵ ἀοἀΐβ ρἴογυ, 584}} Ὀ6 ἰογροίζοη, Ῥεοδυβα δ ν}}} κενν Η:τηβο 
(ΚὨσχουρδουῖς 76γυβαθω, δὰ ἴἢ6 ΨΏΟΪῈ ΟἿἿΥ 514}} Ὀς 811. υ Ηἱβ5 
Ῥτεβθησα. 

ἐη ἰλοσε “4).),5}] 8. ΟΥ̓Δ ΠΑΣΥ͂ Ῥηγαβα τ [6 Ῥσορμείβ ἴο ἀξηοία τὰς 
{ἰπη6 οὗ [6 Μεϑϑίδηῃ. (Οοχρατῖα ν. 18; χχχάϊ!. τό. 

Ζλεν “λα δα» πὸ νογέ, 724 αγῇ 97 ἐλε εονεκαρ οΥ ἐλς Ζ0γ4] Τὶ 584] 
Ὅε ἰογροϊζίεπ Ὀγ ἴῇοβε ψῇο ἢανε ἀοά Ἡϊτη561{ νναϊκίηρ ἴῃ [ῃ6 τηϊάβε οὗ 
τεἶν οἷν. Τα δὐῖκ ν᾿ 115 ἴοΡ Τουτηΐηρ [Π6 τιογογεθεδῖ, οα ΣΟ. [86 
γἰβὶ 016 ὈΠρὨ [655 ταδυϊκίηρ ἀοα᾿ 5 ργδθθῆςα, 186 ΘΠοἰκιηδἢ, τεβίεα, νγα5 
1η6 σοηΐστα οὗ σενεσεησθ, δἰ Πουρῇ διάάδη Ὁγ [ἂς νὲ]] οὗ ἴῃς Τορὶς 
τυ ἢ ραγίεά ἴῃ6 ΗὸοΙΪγ οὗ Ηο]ϊε5 ἔτοπὶ 186 τεϑῖ οἵ ἴπ6 Ὀυϊ]άϊηρσ,. Τὸν 
τς [πουρῃὶ οὗ ἴῃς δὐκ 1} [86 ἤρυτεβ οὗ [86 ΟΒεγυθία ὑμοὴ δὲ 85 
Οοὐ β ἴἤσοῃθ, σοπίρασζε Ῥβ. Ιχχχ. 1, Χοῖχ. 1; αἷϑο Εχοά. χχν. 22; Νυτσζαῦ. 
νἱ. 89ς. ΑΒ ἃ τηδίΐεσ οὗ ἔδοὶ {Π6 δὐῖκ οἵ Μοβαὶς {ἰπ|6ὸ8 ρει ϑῃβθα ὸ ἀουδὲ 
ἴῃ τῆς ἀεειπιοίίοη οὗ Γεγ βίο Ὁ. [86 ΟΒδ] ἀθδηβ. 

εογρ6 ἔο »11»4} ΤῊΣ τρδτρίηδὶ τεδάϊησ “σοσηθ Ὡροὴ (ἢς μεατὶ 1ΠΠπ5ἰγαῖοβ 
186 ουκίοιῃ οὗ βρεακίπρ οὗ ἴ[Π6 Πεατί 85 ἰῃξ δδοάβ οἵ [88 ἰηιῈ]] ρθῆςθ. 

ΦἱΡ7] ΟΥ̓, ΡοββίΪγ, μλ155, 66] [86 νηΐ οὗ. 
φρεέίλερ σλαΐ ἰλαΐ δέ ἄομό απ» »εορ] ὍΤδδ ποχζάς ταῖσμξ α]ϑοὸ 6 στϑῃ- 

ἀετοά μοζλεῦ «λαΐ ἐξ (ἦε αγὰ) ὅς »ιασξ γεν γηιογδ; τἰμδῖ 15, ΠῸ σερδὶγβ 
588]1} ὈῈ ἄοῃε ἴο 1. 

117. ἐλὲν τλαΐ εαἷ ξεγμδαΐορε 126 ἐλγορς οὗ ἐδε 29γ4] Οοὐΐξβ ρίοσν 
8η4 νἱβί]6 Ῥγδβεῆσθ 5411] Ὅα τηδηϊίεδίθα, ποῖ δ8 μογοϊοίογεα οὐ (86 
σονοσίηρ οὗ ἴδε ἀτῖκ δίοῃης, θαΐ [πγουρῃουΐ [ῃς ΒοΟΙΥ οἶϊγ. Ηδ ν1}} [υς 
58ὲν ἴμαἱ ΗΙ5 ῥγεβεποθ 15 ποῖ ΠΘΟΘΘβα ΤΥ σοΟΠ ἢ ηΘΩ ἴο [ἢς ΑἸϊκ ΟΥ ἴετλρ]ς, 
δηᾶ {πεγείοσα ἴπαΐ ἴῃ6 Ῥοββθββϑίοῃ οὗ ἴχθϑε, ου ψῃϊο (86 ῬΘΟρΙῈ ὑγοσα 
τοὶ γίηρ 50 τυ ἢ, ὈΥ̓͂ ὨΟ ᾿γλ 685 ΕΞ 5ΌΓΘΒ ρχοϊθοοὩ ἔσο [86 ἴοα οἵ Ξρ' γτυδὶ 
Ὀ]Θβϑίηρ. 

αὐ 42}ε κπαίο»! 5] ΑΕδη1116 ΡΘορ]ε5 5141} θὲ ραϊπετεὰ ἱηΐο [86 ΟΒυτοὶ οὗ 
(οά, νὨ ΟΝ 5841} τυ Ὀεσοτὴς []ηΐνοῖϑαὶ. 
με λεῦ ἐλαΐ 1Δ2}] ἴδε 7εἐτνγϑ αῃὰ σσεηι}]65 (5 υηϊτεά. 
ἐριαρίηα 0] ΒΌΠΌΟΣΙΣΘΒΒ. 80 ἰῃ6 ψογζὰᾷ ἀουθί]655 τηθδης ΟὨ ἰΐς 

Βτδῖ ὁσσύστεηςε ἴῃ ἴῃ ΒΡ], Πεαῖ. χχῖχ. το (οἵ ψ ὩΙΟΙ [815 15 Ἀρραγθῃῖγ 
ἃ. οἰϊαϊΙοὨ), Ῥ5. Ιχχχὶ, 12 ((" 1α51᾽}, δῃὰ βενθὴ οἵδεσ (ἰπ|68 ἰῃ [χει δῇ. 



νν. 18---20.] ΤΕΚΕΜΙΑΗ͂, 11. 41 

{ΠΟΙΓ Εν} μοατί. [1π ἴῃοβα ἄδυβς [6 ἤοιδε οὗ Τπαἀ δῇ 58}48]] 18 
να] κ ψ ἢ [ῃ6 Βοιιβ6 οὗ 15γτ86], δῃηᾶ ἴΏ6Υ 5841} οοσηςβ ἱορϑίῃοῦ 
ουΐ οὗ {86ὲ Ἰαπά οὗ [ἴῃς ποτ ἴο 186. απ τᾶ 1 Βανε ρίνεη 
ἴου δῇ ᾿Ἰπῃοσιίδποα υπΐο γουγ ἔαίμοιθ. Βαϊ 1 5αἱά, Ηον 5}4]] τὸ 
Ι ρυῖ [866 διθοὴρ [6 οἰ] άγθη, δα ρον [Π66 ἃ ρ᾽θαβδηῖΐ 
Ἰληᾶ, ἃ σοοαϊγ μεπίδρε οὗ ἴῃς μοβίβ οὗ παϊϊοηβ " διά 1 βαϊά, 
Τῆοι 50.8]1 οδ]} τηθ, ΜΥ ἔδίμεγ; δῃᾶὰ 5ῆδ]ξ ποῖ ἴππὶ ΑΥΑΥ 
ἔτοσα 8. ϑύγευ ὧς ἃ ψἱέδ ἰγεδοθογουβ!υ ἀερδγίθι ἢ ΤΌΤ ΠΟΣῚ 20 

18. εὐ} "Το,᾽ ἴ186 τιδσρίπμαὶ τοηδευηρ, 15 πδασαϑί ἴῃς πἰϑιιδ] 5656 
οὗ 16 Ηδεῦγενν νογά. 1 (ἢ15 Ὀὲ [15 ΡΥοροσ σεηάοσίηρ Βετα, [ῃς οδυβα 
Ὑ11 ᾿Ἰτυρὶγ ἰμαἱ ἴμε6 Τεὴ ΤαῆΡε5 Μ1}1} θὲ [86 Βχϑῖ ἴο τερεῃΐ, δηὰ {παΐ [μθ ἢ 
7υάδῇῃ, 5εείηρ (15, Ψ111 7οπ ἴΠ6πὶ, [Πδἰ 411 ΤΩΔῪ τοῖασγῃ ἰορεῖβοσ ουΐ οὗ 
ἙσΑρανγ. Τμδ ῥγόρμοῖ ἴπ5 1ΠΡ]165 [6 βιροσαϊηδία ροβἰοη ΜΠ ΙΟΒ 
7υάδῃ 58.411 ἴακα ἰῇ ἴ86 ἔαΐαγα 10 σοιῃραζίθοῃ ψἱ ἴΠ6 οἴμοῦ ΤᾺ ΕΚ, 
δὰ [μαδἱ Ὀεοσδιβα οὗ ΠῈῚ ρτυδδῖοσ ἱπι 1 γ, 85 ΔΙ σοδαν εἰ ἰοσῖ. ΤΏΘ ποτά 
τεπἀογεὰ “π᾿ ἴῃ (πε Τεχί ἡδθᾶ ἠοῖ μόνενοσ ἀθηοία δηυγίηρ ζυγ ΠΕΣ 
[Δ 18 σουρ ἑηρ ἱορεῖδοσ οὗ 15:86] δηὰ δ. 1η Ἐχοά. χχχύ. 22 Μὰ 
δανθ ἴδε Ηδεῦτεν ποσζὰ ἰὴ [115 βεῆβα “Ὀοΐῃ τηθῃ σμα ψοχηθῃ. ἢ 

ΤΗΣε ἩΠΟΪῈ γεῦβα ΤΩΔῪ ὈῈ σοιῃραχοῆ ἢ 86] Δ ἢ χὶ. 12, 13, ἣ6 “.588]] 
Δββϑυ  Ὧ]6 [πε ουἱοαϑί8 οὗ ϑσδεὶ, δηᾶ ραίῃπεσ ἱορεῖῃεσ ἴῃ6 ἀϊβρογβεά οὗ 
7υάδῃ ἕτοτῃ (δε ἴουσ σοσπεῖβ οὗ [Π6 εατίῃ... ΕΡῃγαϊτη 5881} ἠοῖ δηνγ [πᾶ Δ}, 
δηά Τυἀ δῇ 5841} ποΐῖ νεχ ΕΡἢσαδίπ,.." ὙὉὍὰδ ὑπιγ ἴμόγα Ρἰσίυγεά 85 εχἰβί- 
ἵπρ Ὀείννθθη [6 ἰΟΣΘΥΪΥ σῖγα] Κιπράοχηβ 15 [86 βδὴθ ἰάεα δ8 [ῃδιὶ οὗ 
7ετου δῇ. 

19, 206. ΤΠα ῥτορποῖ ἰ5 δῦουϊ ἰο ἀθβοῦῖρα ἴῃς τπουρῆϊς οὗ [5γδε]. 
ΤΏεκα νεγϑεβ ἔοσγηχ [6 ἰσδηϑ το. [ἢ {πδτὶ Β6 ἱπίσοάυοεβ (ἢ6 ΓΟΚΡ 85 
[6Πσ οὗ Ηἰβ ον δβδοίου ΤΟΥ ϑγδθὶ, δηᾶ οὗ [86 ἱηρταίυάθ ἢ 
ἢ ἰδὲ δβεοϊΐοη δα Ὀδδη τεραϊὰ. 5 ἸΔηηΕΣ οἱ Ἐχργεββίηρ [ἢ 6 
ἴοστπποσ οὗ ἴμεβε ἰπουρηϊβ 15 ὴἢο αἀουδί βυρρεβίοεα ὉΥ (ἢς [πεν ε οὗ 
[6 Ῥγενίουβ νεῖβθ. Τῇ πηϑηϊίοη μεστὰ οὗ ἴῃ Ἰαηὰ οἱ ῥτοπιῖϑε ἰεδάϑ 
Ἡΐπ ἴο 5ρθᾶκ οὗ ἰ8ε “ρ᾽εϑαβαῃΐ ἰδπάᾶ,᾽ [86 “ροΟάΙΪΥ Ἠεχίαρε᾽ (μᾶὶ Ης 
Ὑ25 ΤΕΔΟῪ ἴο Ἀεϑίον. 

190. δινῖῆ Απά. Νὸο ορροβιοῃ 15 ἱπηἰεηαδά. 
7 ς-αἱ ΤΠα ῥσγοθοόῦῃ 5δου]ᾶ Ὀὲ εηρῃαῖίς. ὙΝαΐαονοσ [5γ86] 5 σοηδυςξ 

ΤΩΔΥ Ὁε, Οοάΐἶβ ρυγροβοβ δπὰ Ἰογα δἃῖὸ βσσαε. Τῇ (ἰτὩῸ τοίοσγοα ἴο 15 
ἴδε Εχοάυς του Ἐρυρί. 

1170] Νοῖ ἃ αυεϑβίϊοη 85 ἴῃ ἴῃς ἘΠΡΊ ΞΕ Υὶ ἐσδίοῃ, αὶ Εἴονν ρ]ουίουὶυ ! 
Ἦον ΒορουγδΌὶ]γ ! 

αριορρ 266 οὐτἊαγερ} ἴθς παϊϊοης, ν Ὡ]οὮ, 45. ογθαϊεα 11 οὗ (θτλ ὈῪ 
Οοά, ἴα 411} οὗ ἴμειι ΗἨΐβ οὨ]άσθη, 116 βϑγδθὶ, ὉΏ]655 11 ἐοσγίοϊ (5. [ἢ ς 
τρϊ, ΤΏΔΥ οΙαίηι ἴο Ὀ6 Ἠΐ5 βτϑί-θοσῃ. Οοπιρατα Εχοά. ἱν. 22, "ὙΠ 5 
51 ἴῃς ,ογά, Ι5γ86] 15 ΤΩ 500, Ἔυθὴ Τὴν ἤγβίροτση.ἢ 
τυραν ἀόγίξαρε οὗ λέ ἀσεί"] ἈοΣΊΑΡ 6 οὗὁὨ [π0 σμ]67 ΒΡΙΘΠΟΌΣ, οσ, ζοοά- 

16δὴ᾽ ΒΟΓΙΓΑΡΘ. 6 56}586 15 (Πδΐ 15γά6] 5ῃ4}} ἢᾶνε ἃ ποτε ρ]οσίουϑ ἰδηά 
ἴδῃ ΔΩΥ͂ ΟἾΠΕΙ παϊΐοῃ. (οἴήρατα ἃ “"]δπά... δονίηρ στὰ ταῖς ἀπά 
όπου, ῬΏΙΠὮ 15 [86 ρΊοΙΥ οἵ 41] ἰΙαπά 5. (Ἐζεϊ., χχ. 6, 15.) 

Ζάοι ςλαζΖ...αμα σλαϊξ ποΐ...1 Βεῖζεσ, γε «λαϊ,..α»"πα σλαζ μοί... 
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32 ΤΕΕΕΜΊΔΗ, 1Π|. [νν. 21---24. 

Βυβρδηά, 50 ἢανε γουὺ ἀδδὶὶ ἰτεδοθογοῦϑ!Υ 1 στρ, Ο μουβα 
οὗ 15γ86], 5811} [ῃΠ6 ΟΕ. 

21---:2 5. Οὐ 75510 Οὗ οἵ ορ 126 ῥαγέ οὗ 7:γαεῖ. 

Α νοῖΐοα νψὰβ μεασά ὑροῃ τῆς Πίρῃ ρίδοεβ, ψεορίηρ αγα 
ΒΡΡ] οι οη5 οὗ [86 σμ]άτθη οὗ 15γ86] : ἴοσ [ΠΥ πᾶνε ροσ- 
νογίεα {Π6]γ αν, ἀραὶ ἸΘῪ μαναὰ ἐοσροίζοη (ἢ6 ΓΟΚΡ {ΠΟῚΓ 

.. αοα, Ἀείυχη, γε ὈΔο Κ51141ηρ Ομ] άτγεη, σπα 1 Μ1}1 ἢ 64] γουτ 
Ῥδο ΚΒ] ηρ5. ΒΕ ο]ά, γα σοτὴα πηΐο ἴΠ66 ; ἴοΥ ἴῃοι! αγΖ [ἢ 6 

23 ΒΡ. οὐὐ αοα. Τα ἴῃ ναὶ Ζς σαὐναϊοη ἀοῤεα 79» ἔτοτη 
[Π6 8115, σπα »ογε ἴῃ6 τηυαιπας οὗ στηουηΐδιῃ5 : {ΓῸ]Ὺ ἴῃ ἴῃ 6 

.ς4 ΟΕ. οὐὖγ σοά ὥς [ἢ6 5αἰνδίοῃ οὗ 1546]. ΕῸΣ ϑῃδιηθ δαῖῃ 

20. Ο Δοιε οὗ 7πγαεῆ Ἰβταεῖ ἤετα υϑεά οὗ (ῆς Το Τῆε5, Ὀυΐ 
γεῖ νἱὮ ἃ τείεσεποα ἴο [πάδῃ, 85 ἴ86 Ἰαϊίεσ νου] 566 Βεσ ονῃ τηϊϑάθεας 
τεῆεοϊοα ἴῃ [5186]. 

21.--5, ΟὈΟΝΕΕΒΒΙΟΝ ΟΕ 51Ν ΟΝ ΤῊΗΕ ΡΑΚΤ ΟΕ ΙΞΘΒΑΕΙ͂, 

21. δίρὰ ῥέίαεε] ὅ:ε ποῖβ οἢ νσ. 2 αῦονθ. Τδδ νοΐοβ σοϊζδβ ἔσζοῃι 
1Ώεπὶ ποῖ ΟὨΪΥ 85 μανίησ Ὀδθη ἴῃ6 οΪασθβ ψὭσγα ἸἀοἸδίσΥ δὰ Ῥθεη ὑγᾶς. 
ιἰδεα, Ὀαΐ ἴῃ δοσοοσάδηοθ ἢ Εβίθσῃ ουβίομιμ ἴο σἽἤοοβα βοιὴξ ἰοῦ 
ΟΥ Ῥτοϊηϊηθηΐ ρΐδοα οὐ ψῃϊοῦ ἴο τηακα ΡυὈ]ῖς Ἰαιηθηϊδίοη. ΟΟΙΏρατα 
Τρ. νἱῖ. 29; αἷϑο Μοδρ᾽β ονούΐϊῆγον ἰαπιεηϊβα Ὀ- [δῖ ῃδίίοῃ Ὡροὴ 1ϊ8 
“ΦΡῊ ρῥἱδοοβ᾽᾽ (15. χν. 2), δηά 7ερῃι δ} 5 ἀδυρηίοεγ Ὀενναϊηρ ΒΟΥ 
ΥἱΣρΊΩΪ “ἋΡ δηα ἄονῃ ΡΟΣ ἴπε τιουηίδιη5᾽ (Ἰπάρ. χὶ. 37). 

22. Οοἀξδ τερὶγ ἰο ἴἢε Ἰαπηοηίδίίοη δῃᾶ Ἂχργεβϑίοῃς οὗ σορεηΐδηοσο. 
Τῆς Ηεῦσγεν ἰς βἰ κίηρ ἴῃ 115 ΡΙΑΥ οὐ ἴΠ6 ψοσὰ ζῶ 77:, 7 1277ι, γα ζεεγηπεα 
ΟὨΠ]άγθη ; 1 Ψ}}} θα] γουγ ζ: 7 1225. 

ελοία, τε εο»16] ΤὨς οὔδει οὗ ραγάοῃ 15 δοςερίθά, ΤὨαδ ρἱοΐιγα 5 
ΔῊ ᾿ΏΡΓΕΞϑΙνα ΟἿΘ ; [86 ΟΥἹ65 οὗ Γερεηΐδῃοσα οἡ [Π6 μαζί οἵ ἃ παίϊου--Ποὶσ 
ψαπάεηηρ οἡ [86 ἢ1}15 ἴῃ βοιτον---ἰς υἱϊεγδηος οὗ ἑογρίνεῃεϑ5--- Πεὶγ 
τεῖυγη ἰηΐο ἔδνουσ. 

23. 7γκπὶν ἐμ ναΐρ ἧς ραϊυαξίορ λοῤεά 70» γον {ἦε ἀεδς, απαά ον» ἐδξ 
νερά Οὗ νιοερίαϊ.5}] ὙΧΌΙ 1π νυνδὴ 18 1ὺ ὕγοχα ὕὍπ0 Ὠ1115, 1π νϑῖπ 
158 ΤΟΥΘΙΣΤῪ οἱ 89 χτιοπηὐδίηβ. ὍὙης οσοποίχυοιίίοη 15 Οὔδουτα ἰὴ [ἴῃς 
οτρί μα]. Τῇε τεϊυγηΐπρ 15γδα]} 165 οοηίγαδι [πε οσρίεβ ἴμαΐ Ῥεϊοῃσ ἴο 
ἰάοϊ ψουβϑρ ἢ [Π6 βΒεουσ Ὑ ἀμ βριπίμα] Ὁ] βϑιὴσ ΜΒ Ιοἢ [86 1,οτὰ 
ἸΩΡΑΤίβ8. 
ἐνῇ Μαΐη νὰ5 1ῃ6 ὈοϊΞξίοζοιι5 βευνίοα βρόῖκεὴ οὗ ἰῃ νεσ. 232. [{15 ποῖ 

τη τ ΪῪ ψτουΐϊ ῥγοῆῖ, θὰ πιοβὶ μυγί[ι]. 
“λα»6] Βοβῃβίῃ -Ξ-  Βδδὶ, ἴδε ροὰ οὗ 5ῆδπιο, ἴδε σοὰ νγῆο Ὀτίηρβ ἀΐβρταςο, 

Ὑν ο56 ΜΟΥΒΏΙΡ 15 Δὴ ΟΡρτοῦτυπι ἴο [6 ψψουβῖρροσ. Τς Ἡδῦτγον Μοχὰ ἰ5 
οἴδῃ εἰβθίνῃεσα τιϑεα 845 δὴ ὁαυϊναϊεηϊ ἴοσ Βα]. Οοιάραζα χὶ. 13, ΒΕσα 
1:6 ἴννο ἀζὸ ἰδοηκἰποά, 4152 0 Ησοβ. ἰχ. 1ὸ; 50 ἴοο 85 τρλα οὗ εοτηροιυῃὰ 
ῬΤΟΡΕΙ͂ πᾶτλθβ Β84] ἀπ Βοββείῃ ἅτε ἰἀεπι θὰ; Τεγαῦρδδὶ (Ἰυάρ. νἱ. 32) 
Ξ- ΖΡ βἤΘ ἢ (2 ϑδῖα. χὶ. 21); Ἐβθραδὶ (ι (ῇσγοῃ. νἱϊ. 33) -Ξ- [5}- 
Ὀοβδρίδ (2 ὅδ, 1, 8). 



νν. 25; 1,2] ᾿ []ΕΒΕΜΙΑΗ͂, ΠῚ. ΙΓ. | 433. 

ἀενουτεα (Π6 Ιαθουῦγ οὗ οὐσ ἔδίμεσβ ἔτοσὰ οὐ γοιίῃ , {ΠΕ6ῚΓ 
βἤοςκΚϑ δπᾶ {πεῖν μοσγάβ, [ΠΕῚΓ 5οὴ5 δηᾶ {ῃδῖγ ἀδυρηξεθ. Ὁ 6 116 ὡς 
ἄοννῃ ἴῃ ΟἿΣ 5ῃδιηθβ, δηά οὐὔγ σοῃἔμιβίοη σονοσοίῃ ἃ5: ἔο ψῈ 
ἢανε 5ἰηηθδά δραϊηβδί (ῃἢ6 ΓΟΚῸ οὐἵ ἀοά, ψὲ δηᾶ οὖ δίμοσο, 
ἔγοτα οὐ γουτἢ Ἔνθ υηΐο (ἢ]5 ἄδγ, δηᾶ Ὦανε ποῖ ορεγεᾶ [6 
γοΙοα οὗ ([ὴ6 ΠῸΒῸ οὐγῦ αο.. 

(ΗΔΑΡ. ΙΝ΄. 1--1ἰτ. ϑδχγηηι2ρ μ 97 ἐδέ γμόδδαρ 0 75γαεὶ σπά 
“7μάαλ. ““πποωριοηιοη Οὗ ἐριρελαῖηρ ἀδείγμοζίορ ἐο 7671- 
σαἰό2ι. 

1 τοὰ ψἱξ τοίυσῃ, Ο 15τ86}, βαἢ (ῃ6 Τ.0ΕΡ, τοΐυσῃ πηίο 4 
ΤῺ6: δηά 1[ ἴοι Μη ρὰξ αὐνᾶν [Ὠ1η6 Δοχηϊηδίίοηβ ουἱϊ οὗ 
ΤῺ 5ιρῃξ, ἴδ βῆδ!ξ ἴῃοι ποῖ σεπιονθ. Απά ποὺ 584]: « 

λαᾳίά ἐευομγεα 2:4 ζαόσιε»} αι Ἑσοπβυπηεα {πὸ ροββϑθβϑίοῃβ (45 δηϊ- 
τηοσζαϊοα ᾿τησηθ Ἰαίον δίϊεσννδυ 8). Τάρουσ 15 ἤδτα υδεα ἔοσ ἴῃ6 ἔπυϊϑ 
οὗ ἰο01]1. ΤῊΘ νεϑῖθθ β5θεηβ ἰοὺ ζείεσ βΒΙΩΡΙΥ ἴο (ἢ6 βδογίβοες οβεζεᾶ ἴο 
Βαβδὶ, νὩ]οἢ εσα βοπηείϊ ποθ ονεη Ὠυσήδη. ΑἸ ΒουρΡῺ ἤοςοκβ δηα ᾿ογάβ 
γιοϊἀοα Ξδοῆςεβ ἴο [6 ΟΚῸ 8ἷ9ο, γεῖ {πετὰ σου]ά Ὀ6 ἢΟ τε] ϑἰ τα  υ Υ 
δεϊνσο διο ἢ οβοσγίηρβ ἀπ ἴοβα ψῃοἢ γεῖα ἐχδοίεα ὃν ἃ ρσοὰ [κε 
Βδ8]. Οἰδμεῖβ ΒοΈΥΟΥ ἴδκα [6 ἐἰσυοιγῖρρ ἴο σοῃϑίθί ἴῃ (ἢ6 ἰδπι- 
ῬοΙΔΪ] σαϊϑίοσίυ πος γεβυ ηρ ἤοσῃ δβίσδηρσείηθηῖ ΠΌσΤΩ (ἢ6 ἴτὰ6 ἀοά, 50 
μαι 1ἴ 15 Ἔαυϊναϊοηΐ ἴο ϑαυίηρ, ὅγε αν Ὀξδεὴ σχυϊηεα 85 ἃ Ὠδίϊοη 
ὉΥ οὖν ν]οϊκεῃ 655 δηά ἰΔο]αίγυ. 

26. ἤε ἐτε ἄστυ] Ἡζ τοῦ! {ἐδ ἄστονε, οὐ, Ζεέ 25 {2 ἄστυ. Ἀερθηΐζδηςσθ 
έογ ἴΠ6 πιϊϑάεεβαβ οὗ [Π6 ραϑὶ 5841] θ6 50 βίτοπρ (δαί νγὲ 5841} Ὀ6 ονεῖ- 
ὙΠ οἸτηθὰ ψἹ οποίΐοῃ δπα 5] 116 Ῥγοβίγαϊθ: ὑπάθσ 115 ἱηῆμποηοα. 
(οπιραζε ίοσ βιοῖ ἃ οἰβίοη ΏΘΩ ὑηᾶδσ ΘΙ Ρϑίηία] (66 ]ὴρθ 2 ϑ8η). 
ΧΙΙ. τό, χὶϊ!. 31: 1 Κίηρβ χχὶ. 4. 

εσυεγεῖ}} σἠσέ εουέν, οὐ, δέ (ουχσ σοῃ βι51 00) εὐϑε7. ἙἘοσ ἰῃς τπουρδῖς 
σΟΙΏΡΔΙα 5. οἶχ. 290. . 

ΗΑΡ. ΙΥ. 1--Ἱ}ΊΞ.. ΟΜΜΙΝΕ ὕὑρ ΟΕ ΤῊΕΞ ΜΕΘΘΑΘῈ ΤῸ [ΙΘΕΑΕΙ͂, ΑΝῸ 
ΤΌΡΑΗ. ΑΝΝΟΟΝΟΕΜΕΝΊῚ ΟΕ ἹΜΡΕΝΌΙΝΕ ὨΕΒΤΑΌΟΤΙΟΝ ΤΌ 7Ε- 
ΕὔΒΑΙΕΜ. . 

Ϊῃ νεῦβεβ 1--4 8 βευϑσεῦ τηοᾶάς οὗ δὐάγεβς ἰ5. υιδεᾶ ἰονγαγάς πιά δῇ 
(3, 4) ἴδῃ τοναγὰς ἴϑγδαὶ (1, 2). 

1. 727 τάοιε τοὔἶξ γει2 72} ὈΟΓᾺ ἴῃ (Π6 5Ξεῆβα οὔ ἃ ομάηρσε οὗ υχἱηά, 
δηᾷ οὗ ἃ [1Π16Γ8] τεΐατῃ ἔγοπι σαρ ν Υ, 845 115 σοηβεα 6 η06. 
γΕΜ7 τέπεΐο 16] ἀπο τὰϑθ ὅποι Βῃ δῦ σοῦ. 
αδορπίγαξίο7,5} [α]5α ροάβ. Οοιηραῖα 1 Κίηρβ χὶ. 5, 7 Ψπετα [(ἢδ 

ἵνο δὰ βϑῃονῃ ἴο Ὀ6 1ἀεης10 8}; σομρᾶγα αἷθὸ 2 Κίηρβ χχὶδ. 13, δῃά 
ΤΊΔΩΥ ράβϑᾶσαϑβ ἢ ΓΘγο 18}. 

ζλφρ τἀαίξ ἐλοις πο γεγιοῦε] διὰ ποὺ κῖσαν. Τἢ15 οἶδίιϑα ἰ5 ποὶ (ἢ ς 
οοιαρεἴοη οὗ [Π6 βϑηΐεῃσθ, ἃ5 {πε ΕἸΠΡ] 15} ΜΘ βίοῃ τηακαβ 1 ἴο Ὀ6, 
Ὀυξ ἸΏΘΓΕΙΥ ΕΧΡσαϑθθ5 (ῃ6 ἰμουρῶϊ οὗ ἴἢς6 ῥγενίουβ οἷδιϑθε ἴῃ ἀϊβεγεπί 
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ΒΘ, ΤῊὴΘ ΤΟΚΡ Ἰνείῃ, ἴῃ {τατῃ, ἴῃ Ἰπᾶαρτηξηϊ, δηᾶ ἴῃ τρῖ- 
ΘΟΙΊ5η655 ; 8ηα [Π6 ΠϑΙΟΩ5 584}1 Ὁ]655 {θη βαῖν 5 ἢ ὨΪτη, 

3 ΔΠ4α [ἴῃ ΠΙΠλ 5041] (Π6Ὺ ρίοιγ. ΕῸΣ [5 58: 1ἢ [6 ΤΟᾺΡ ἴο 
[86 τῆθῃ οὗ ΤυἋδλῃ δβα 7εγιβα] θη), γα κ ὉΡ γουγ δ ]Π]ονν 

Ιαηρτιαρα; γεῖβα 2 (6 σῤοάοεῖς ἰο ἴπΠ6 ῥγεσδάϊηρ 2γοξαςὶ δ) Ἔχρσαββος [86 
σΟΠΒΘαΌΘΩΘσΘ, ἴῃ σᾶ56 ἴἢε Ῥγενίουβ σοῃαϊ τ οη5 ἀτα (1 ΗΠ]1δα. “ Θίγαν 
τοίοτβ ἴο [Π6 Σεβῖ]655 βϑαυοἢ δῇϊαοσ. ὁη6 ΟὐἠἨὁἯ Δ ποθ σ Ὁητθὰ] οὐ͵θοῖ οὗ ψγοσ- 
Βῃϊρ, 8ἃ5 ἀεϑου θεὰ δἰγεδαν (11. 23, 11}. 13). 

2. “4“1Ω ἐλοιε «λαϊ ΤΏΘα ἴδου Βῃ81ῦ. 
7Ζάες 2ογά υελ} “41: 1.ε 2ογαὰ “ἴνείζ. Ἑτοτὰ ἴῃ6 Επηρ. Μεγβίοη "τὰ 

ταῖϊρῆϊ βϑῦρροβε [ἢδἱ (Π15 15 11561{ 1ῃ6 βυθ)]εςοί, δῃα ποῖ ΞΕ ΡΙΥ ἴμ6 ἔοπῃ, 
οὗ ([ῃὨ8 οαἴῆ. ΤὨε Τἀνϊηρ Οοά 15 ““τοῖ ἴδε (δϊηρ σνόγῃ ἴο, Ὀπὶ [6 
(Πϊηρ σόσῃ ὉΥ "ἢ (5 2εαξζε»» Ορ»η»γεοΖα7}). Οδίῃβ ὈΥ οἴμοσ σοὰξ δζ ἴο 
")ὲ ἀΙβτη 5564 ἴσοτῃ [6] Γ τοῦ 5. ὍΠα ΡΕΟρΪΘ, ψ Ὠ1]6 γεῖ ἴῃ τῆς Ὑ]]6γ- 
655, 816 Πουηηδηἀεα ΌΥ Μοβεβ ἴο “οἷδανε᾽" ἴο ἴῃς [ογὰ “" δῃὰ ϑινθασ 
ὉΥ Ηἰ5 πδῖῃθ, Ηδ 15 [ὮΥ ῥὑσγαΐβα δῃηά Ηδ ἰ5. (ἢγ ἀοα᾽᾽" (Πδαυϊ. χ. 2ο, 21). 
50 ΟΝ 1 [ΠΟΥ Ψ|Π σῖνα [86 βᾶσηβ ρσοοῦ [ἢδΐ ἴῃ {μεὶγ τηϊμᾶς Ηδ 15 
ΒΌΡΓΙΕΠΊΘ, ἔπεσα 584}1 {0]]οῦν Ποῖγ οὐνῃ ταβίοσαίϊίοη, δηα [σου σῇ ἴΠθτη 
ἃ ὈΪαπβοίηρ ἰο 41} ἠδίίοῃς οἵ ἴμ6 νγοσ]ά. 

αηα ἐλ παΐῖο»5] ὉΆΘπ 109 πὐ1 018. : 
σλαΐί ὀέκες ἐλεγισείσες ἐπ Ζ1272] ἴῃ ἴῇ6 ΤΙΟΚΡ, ποῖ ἱπ Ἰϑγδοῖ, 85 ἰς 

βδῆσνῃ ὈΥ ἴπε ἰαϑὶ οἷδιιβα, ΒΕ ἴῃ ἴΠαΐ οα56 [86 νεὺῦ ἴο ρίοσυ ψουἹά 
Ὀ6 ἱῃαρρτορσχίαίθ. 7εγειηδ πόνγενεσ ἀουθ.1655 ΑἸ] Ὧε5 ἤεγο, 45 15. ἢϊ5 
νηΐ, ἴο [Π6 ΘΙ] ΕΣ ΘοΙρίΓΕαβ, ΒῈ ἢ 85 “ὁ 1η ἴῆδε 5141] 4}1 [41}1}165 οὗ [Π6 
οατγί Ὀ6 ὈΪ]ε556 4" ((εη. χὶϊ. 3), εἴο. (Οοχηραῖα 5. 1Χ}}1. 11, ““ ΕΕΙΥ ΟΠ 6 
τῃδί συγεασείῃ Ὀγ έτα ((οἀ) 5}4]1] ρῇουγ." Οη [ἢξ δϑϑυπιρίίοη [Πδὶ 15γδο] 
τερεηΐβ, ἰ Ψ}11 θὲ ὨτουρὮ Ποῦ [Πδὶ [6 (ὐεπεῖ]ε πδίϊομϑ 5Π4]1 ορίδίη [86 
Ὀ]εβϑίηρ οὗ σοἄ. ΤῊ Ϊϊ5 }ἐγεηδῃ τωρ 1165 ὈΥ 15 υπάουθιεοά τείδγεησα ἴο 
[ὴ6 σονοηδηὶ τηδᾶθ νι ΑὈταῆδῃι, 45 συοϊοα δΔῦογνθ. Τηυβ [ἤδη (Π6 
δπά οὗ ἴῃς ἔοπηιοσ ρᾶζί οὗ νοσ. 1ἵ, δπᾶ οἱ ἴῃ ᾿δίζεσ ρατί οἵ νεῦ. 2, δῖα 
της σοῃβοαύεδηςαβ οὗ [Πς σοπα [1005 (5 ηρ]Ὲ ἀπά [Ὠγθοίο! ἃ σεϑρεοίίνε), 
ΨΏΙΟΝ ῥτεσεᾶς {Ποτὴ. ' 

8, 20,7] Ταῖς ψ ἢ ἴῃς [Ο]]ον Πρ νεσθα σοηϊαϊη5 84 ἀϊγεοῖϊ Δρρ]]ο8- 
ἰἰοη οὗὁἠἨ [ἢ ἰοσεροίηρ νογάβ ἴο 7υἀ4ἢ. ὙΠΕΥ ψγοτα αἴοσ 411 [6 ρατὶ 
οἵ 116 παίΐοῃ ἰῇ ἡ ]οἢ [Π6 Ῥσορῆεί ννὰβ στηοϑὶ αἴ γες ιν ᾿πίεγεϑιεά, αηὰ ἣδ 
15 παίυγα! Πῦ 566 5 ἴο ὑησ ἴμθπὶ ἹΠΐπ ἴῃ6 σοηγράᾶ55 οὗ ἢΪβ5 ῬΡγορῇθοΥ, 
δηά ἴο τοῦδε ἴποτ ἴο ἄο ἴῃδὶ νὩῖοἢ μα δά ὑτρεὰ ἀροη Ι5γδο]. 

Βγεαξ 49] δ ο ΤΑΙΙΟῪ ΟΣ γΟΌΣΒΟΙνΟΒ. ΤῊς σοηϊταϑὶ 15 οὶ Ὀεϊνγοος 
Ὁπουϊναϊοἃ στουμπα δηᾶὰ ἴπαὲὶ γὩ]οἢ Ὀδδσβ ἃ οσορ, θυ Ὀείνγθθῃ ἴμδῖ 
ὙνὨΙΟἮ σϑοοῖγοϑ της ἢ δηα δαί ᾿ΠΪσἢ τοοοῖνος πὲ Π|1|6 διἰορηϊοη. ΤΉς 

ΓΘ 15 ΒΟΟΟΓΣΑΙΏΡΊΥ ἄταννῃ ἰγοτὴ ἰδηα Δ] ον ἴο 116 [4]]οῦν, ἴῃ ογάοσ 1μδῖ 
τ τηῖρδϊ {ΠΟΥΘΌΥ Ὧδε ῬΥΘΘΘΠΓΥ ταδάς ἴδε δίίεγ ἔοσ συ] ἰναϊοη. [,Δπὰ ἴῃ 
τὴϊ5. οοπάϊίου ἡγοῦ] θὲ ονεγρτόνῃ ΕΥ̓ ἴμοστδ, πὰ ἰἃ ψγα5 ἐμαὶ ἴποσα 
τηῖσθς Ὀς [Π6 Ορροσί Ὁ ἴο ἔτεα ἴῃ 501] ἔσοσὰ ἴμεδὲ {πδὶ ἴῃ ουἱξναῖοτ 
Ῥεγι τε ἰξ το Ὀε αἱ γεϑὲ ἔγοπι {ἰπ6 ἴο {ἰπ|6 ἴοτ ἃ 5ῃογί ρεγίοά, Τῆς 
Ῥοϊπὶ οὗ [ῃς σοτητηδηάᾶ (ἤδη 15 (ἢ]15:--ττῶς (ἢῈ [ἈΥΠΊΕΓ 15 ΟΔτθῦλ] ἴὸ οἶδας 
ἴῃς 501} οὗὐ νεοεᾶς, Ὀεΐίοσε βονίῃρ [15 βοαᾶ, 50 ὧἀο γοῖ 058 φᾶτε ἰὼ τὰς 
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δτουηά, ἀηα 5ονν ποῖ δηγοηρ μογῆβ5. ΟΕἸΓΟΌΠΟΙ56 γοῦ ΒΟ ν 68 4 
ἴο ἴΠ6 ΓΟΒΡ, δηά ἴαϊθ αὐνγᾶὺ [Π6 ἔοσθβκιηβ οὗ γοιγσ Πεατί, γα. 
τήθη οὗ Τα δὴ δηᾶ Δ] δηῖ5 οὗ 76τ 154] 6η: 165ῖ ΤΥ ΠΥ 
σοὰθ ἔογίῃ {κὸ ἦτο, δηᾶ Ῥυγὰ (ἢ ἤοπ6 οδῃ ἀπσηοῦ 22, 
Ὀεσδαβε οὗ [Π6 εν] οὗ γοιῖ ἀοίϊηρβ. θοΐαγα γα τη πάδῇ, 
Δηα ΡΌΡ]15} 1η 7εγυβαίεῃ; δηα 5αγ, ΒΙον γε ἴῃε ἰστυτηροὶ ἴῃ 
1Π6 Ἰαπά : ΟὟ, ραῖμογ ἰορϑίῃου, δηα 5ᾶγ, Αββϑθ 16 γουγβαῖνεϑ, 

υι 

τνοῦΐς οὗ τερεηΐδῃοθ. Νὸο ἨΑΞΑΥ͂ ΟΥὙἩ ΆΒΟΔΗΪΥ βονίηρ᾽ ἴῃ [Π15 οΔ56 Ψ11 ὈΘΔΓ 
ἤταϊξ [μαῖ 1 σδῃ δοοερί. [1ὶ πιδὶ ΡῈ ἄοῃα ἱπουρῃι} ]γ δηὰ ψ Ὲ 5ι15- 
ταϊποά ἀπΠίρεηος ἱπ ογᾶθσ ἴο ρσονα εβεοίιαὶ. 

4. Οἱγεμηπιεῖδε γομγοεῖνες ἐο ἦε 1.0γ ΤΣ δἀάϊιίοη οὗ (ῃ6 1451 ἰὮχϑα 
ὙΟΥα5. τηασῖς τη [86 νεὺρ 15 864 1Π ἃ 5ΒΡΙΓΙ4] 56 Ώ56, ἃ5 15 ΠυγΠΟΥ 
βθδνῃ ὈΥ ἴῃ6 τηεηϊίοη οὗ [6 “πεαγῖ᾽ ἴῃ [ἴμ6 βϑαῆηθ σοοῃῃθχίοη. ΤὴΘ 
πϑίαγο τοῦ {ἰἰὲ ἰη]υποίίοη ἴμδη 15 ἴηδϊ 411 ἱπρΌΓ Υ, δηα δβρεοὶδ !Πν 
ἸαοΙΔίγΥ 45 ἴἢ6 οὐγίηρ' 5β'η οὗ (ἢ6 παϊίοη, βδουϊα θῈ ρυΐϊ ΑΤΑΥ. 

ἔέξε 374] σοῃδυμηίηρ 411 [μδὶ Ορροβϑϑ 1156] ἴο 115 Ῥσόρυδββ. 
δ. ΔΥῸ (Πϊ5 νεῖβε θερίῃβ ἃ στοὺρ οἵ δἀ άγεβδβεβ ἤεσα σίνϑη ἴῃ βυ ϑίδῃοα, 

Δα τεδοῃίηρ ἴο ἴἢ6 επὰ οὗ σὔδρ. χ. Ὁ ρϑῇστσαὶ) βυ δ] οὶ 15 ἴῃς βατλθ 
τῆτουρδουῖ, 8 ἀεοϊατδίίοῃ οὗ ἴῃς σομληρ ον]]. '" ΤῊς ψνοτάβ 45 ψγὰ ἤᾶνα 
τῇ 6πι, ἴῃ 411 ΡΥΟΌΔΌΙΠ ΠΥ, ογηθα 4 ρατί οὗ [ἢ το]} δ5 τεαά ἴῃ ἴ6 δδὺβ οὗ 
76 ῃοϊακίηλ, οΥ δἰϊοσνναγάβ εὐϊαυρεάᾶ, δηᾶ σεργαβεηΐ [ῃ6 ρἰβὶ οὗ 7 γε δ ἢ 5 
Ῥτοδοβίηρ ἀστὴρ (με Ἰαιίοσ ραχὶ οἵ 7οβίδῃ᾽ 5 στεῖρῃ, ἴῃαϊ οἵ [Ἐῃ οδ ΔΖ, 
δηᾶ [86 Ὀερϊπηίηρσ οὗ ἰμαἰ οἱ Τεμοϊακίῃ. υτίηρ [.6 στεαῖοσ ρατί οὗ 
τηῖβ ἔτηθ ἴἴ ψγὰ5. 5111} Ῥροβϑῦ]Ὲ ἴοσ ἴῃΠ6 Ῥξορῖὶς ἴο δνευΐ Τ᾽ η Ὑ ὉΥ͂ 
τορεηΐδησε απᾶ διγεητηθηϊ οὗ 116. Αἷἴετ 76 Ποϊαἰκ λ5 τεῖσῃ δα ΓΑΙ ΥῪ 
Ῥερυῃ δηᾶ ἢς δά βῆενψῃ ἴπαΐ Ἔνθα ἴπὸ σἤδοκ ϊο ἢ [οβἰδῃ᾽5. ρευβοηδὶ 
οδδγδοίοσ δηά ἱπῆμπεηοα μΒαᾶ ρὰϊ Ὡροῃ ἸἀοΪΔΕΥΥ͂ νγὰ5 ΠΟῪ τοιηονϑά, (ἢ 6 
σοπάϊιίοη οὗ (Π6 παίΐοη Ὀδοάῖὴθ ἀεβρεταίθ Τὴ ὩΘΔΓ ΔΡΡΥΟΔΟἢ ΟΥ 
δοίι8] αγτῖναὶ οἵ ἴμαΐ σοηῃάϊτίοη ἱπεγείοτε ψὰ5 ὑσγεβδεηὶ ἴο [θσεην δ ἢῃβ 
τηϊηα [Ὠχουρθουῦς (ἢ]5 βεοίϊΐου δηά οο]οιιγοά 411 ἢἷβ5 υἱογαθσες. ἘΦ βρεαῖϑ 
οὗ ἴ86 Βοβίι!α διττὴν δηᾶ οὗ ἴῃς ἀεβίπισοη ΨΙΟΒ ἰἰ ἰ5 δρουϊ ἴο 464]. 
]υάρτασηϊ σοηεβ ἴγσγοη 6 ποῖῃ, {κα ἴῃ6 μοί ὈΪαθὶ οἵ [μ6 ἰεπηρεβὲ 
ποῖ ἴο 6 ναγάεα οὔ ὈΥ͂ Δ υϊηδη ἄσνὶοεβ. Αἵ ἴῃς Ὀδριπηΐηρ οὗ οὨΔΡ. 
νἱϊ. [Πετα 5 4 Ὀγϑδὶς οδιιβεὰ ΕΥ̓͂ ἃ πὲνν μβοδάϊηρσ, δηὰ ἴμαϊ ψ ἢ (ἂς (ἄτας 
σπαρίοτβ παῖ [Ο]]ον ΡΥΟΡΔΌΪΥ σῖνε ὰ5 ἴΠ6 εἐχαοὶ ϑνοχάβ βροόΐίκβη ὈΥ [εσα- 
ῃὐδἢ Οἡ ἃ 5ρεοῖδὶ] οσσαϑίοῃ ἀυτιὴρ [ἢ15 ρΡοοά. ὅ866 ποίεβ [Π6σα. 
ΤὨ5 δῃὰ [86 βιυρβοαιθηΐ νευθ65 ᾶγα σοπηδοίοα 1 [ἢ6 ῬγεοθἸηρ᾽ ἃ5 

Ῥεϊῃσ δὴ Ὄχραπᾶάθα ἀδϑογρίίοη οὗ ἴμ6 Ῥυπίβῃτηθηὶς ἴῃετε (Ὠχεαϊθηβα, 
ΤΈΕΥ σῖνα τ.5 ἃ, ρταρῆϊς ριοίατε οὗ ἴῃ6 δχοϊϊοιηθηὶ δηᾶ ἀϊβτηδυ σδυβοά 
τὨτουσδουῦυΐ [6 ἀείεποοϊθθβ ρογίίοῃβ οὗ (Ὡς Ἰαπᾶ ὉΥ͂ [Π6 ΔΡρυόδοὶ οὗ [8 
ΘὨΘΠΙΥ͂, δηα ἴδε ΒΑΘΙΥ ταϊτζοαϊ ἴο νγα] θα ἴονῃϑ οἡ ἴ.6 ρΡατί οὗ [6 σου γΥ 

ΟΡΪΘ6. 
ἐν »ε: )ε] αἀἀτεβθθα δἰἴποσ ἴο ἴἤοβε ψοβα ἀσγν ἰΐ γ45 80 ἴο ἀο, οΥ ἴο 
ἴἴοβο γἢο 5ῃουϊὰ ἢτϑὶ Ὀδσοιηα ἀννᾶσα οὗ [86 ἀδῃρεγ. 

7», φαίλεν ἐορείλε7} ΟΥΥ δἱουά. 
“τορι γομγεεῖνε:] ΤῊΣ ἸῃμαΡ ἰδηΐβ οὗ (Π6 νἱ] 1 ρ65 τηθεὶ δἵ ἃ σεῃβΖ- 

γοῦβ δηά 5Ξεεῖκ σείυρε ἴῃ ἃ Ὀοάγν ἰὼ [116 ἡξδαγαβί ἰοσιβεα ἴοννηθ. 850 ΜῈ 

3-.-2 



26 ΤΕΈΕΜΙΑΗ͂, ΙΓ. ἵννυ. 6, 7: 

6 δηᾷ ἰἸεῖ 5 ροὸ 1ηἴο (ἢξ ἀεξξεηοξά οἰἐἶ65. ϑὅ6ξ ὉΡ [86 βἰδηδατά 
τονατα ΖΙοη : τεῦγε, βίαν ποῖ: 0γ 1 ν}}}} Ὀσηρ ἐν} ἔγοτῃ [6 

7 ὨΟΤΉ, δηά ἃ ργεαΐ ἀεβίσαοοη. ὍΤη6 ἸΙΟη 15 σοΙὴδ ὉΡ ἔγοπὶ 
ἢ15 {π] Κεῖ, δηά (ῃ6 ἀεβίσογεγ οὗ ἴῃ6 (σεη!1165 15 οἢ ἢ15 ΨΑΥ; 
ἢ 15 ΡΌΠΘ ἰοσίῃ {τῸΠὶ ἢ15 ρΪδοςα ἴο τηδκα [ἢν απ ἀδϑβοϊαῖδ ; 
αρια ἰὯΥ οἰ[165 5841} θὲ ἰδ νβϑίθ, σι οὺϊ δὴ ᾿πῃΔΡΙδηΐϊ. 

Βηᾶ ε.σ. (αι ἴ[Π6 ἘἈΔΟΒΑΌΙΓο5. ἤᾶνα ἄοηῃς (οἢαρ. χχχν.) Οοιρατα ἴπ6 
οτοναϊηρ οὗ (Π6 ᾿ἸπΠδΡ δη5 οὗ Ατἰιςα ψΠΠΐη (λῈ νν41}5 οὗ Αἰμεηβ ου ἴῃ8 
οσοδϑίοῃ οὗ ἃ ϑραγίδῃ ἱηναβίοῃ (Τ Βπο. 11. 52). 

6. «δε κ ἐλς σἰαπίαγ}] ΤῊ νψὰ5 ἴο 6 ἄοπε ποΐ 50 τυ ἢ ἃ5 
Δἤογαϊηρ ἃ ρΐαος οἵ σοιηραγαίίΐναε ει Υ οὐ 4 Βεῖρῃῖ, ἃ5 ἴο τηδαῦκ 
οὔ ἴΠ6 5αΐεβί τουῖα ἴο ἴῆοϑε ῆο Ψψεῖα βεοκίηρ ἴο διίδίη ἴῃς ϑῇοὶζεῦ 
οὗ [86 νγ» 4115 οὗ [ογιβαίεη. ὍΤὴα ἐγεοοη οὗ ἰοῦ Ροΐθβ ἢ ὈΔΏΠΕΙ5 
νγανίηρ ἴρο ποῖ ψνουὰ ἈῈ ἃ βῖρτιαὶ σεδοὶηρ {υσίμοσ δηᾶ (Πδγείοτε 
ΤΟΥ δχρεαϊουιβ [Ώ8Δη ὄνεὴ ἴῃς ἰσχυραὶ ὈΪ45ί. 

σίᾳφμαα»γ 4] ΟὐΥ Αὐἰμογζεά ἘΠ Πρ] Ἰ5ἢ Μετχξίοη, 85 ἢτϑὲ Ῥυ] σης (1Π 
1611), ᾶ5 ὮΥ τηϊβδίακε σαηάαγαάσ. ΤὮΘ τίβίακε νγὰβ Ὡοϊ οογγθοῖϊοα 
" ἴῃς ἢτϑὶ σαγεία! ταν βίου οὗ ἴθδὶ Ψάγβιοῃ, τηδὰς αἱ (διωθσι ρα, 
1629. ; 

γ 1176] Βδ.50}0 ΥΟΌΣ σοοάβ Ὦν δίρῃϊ. ΤὮς Ξαῖὴθ Ηοῦγον ψοσζὰ 15 υϑοὰ 
δηὰ ἴῃ ἴῃ6 5δπη6 86η856 ἴὴ Ἐχοά, ἰχ. 19; [5. χ. 21 (ΕὨρ]15} Ψ 615. 
““ρλίδετ᾽ἢ). 

εὐτὖ 7γορε ἐδ πογέ}} ϑοῖὴθ δᾶνε ἴδκεῃ ἴῃς σχείθσεηος ἴο ὃς ἴο [Π6 
ΘΟΥτΐδη8. [Ιἴ 15 ἴπια (Παΐ ΠΟΥ τπιαάς ἃ ἀεβοεης 9, 2ἦ4 αγεοξορε οὗ 
7υάδεα ἀυγίηρ [Πα τεῖρτι οὗ Γ[οϑἰδἢ (5εῈὲ [πἰτοάδυςίοη, σὮδΡ. 1. ὃ 3), ἀπὰ 
γε σῃοοκΚοα ὈΥ Ῥβδῃγηείοηι5, ἰὴρ οὗ Εργρί. Ἐνθη ρτδηϊϊηρ ἣον- 
ἜνοΥ ἴδαΐῖ {ΠΕῖσ Ἰηναϑίοη ννᾶβ' τηδθ ἃ5 ἰαΐε ἃ5 οσ ἰαΐεσ ἴδῃ ἢ ἔπιε οὗ 
[15 ΡτόρἤθοΥ, ἴΠεγα ἀγα ἴνγγ7χὸ ΤΕΔ5ΟΠ5 [Δ(4] ἴο [6 βιῃρροπιίίοῃ [μὲ ᾿ξ πὰ5 
ἰο ἀο ΜΙ {ποτὰ : 

(1) ὙΠοτο 15 ποϊῃίηρ ἴο 5μεν ἰμαΐ [ΠΟΥ ἐνογ ἱηνδαδα Τπἄδδδ. 
(11) ΤὨΕ ἀεϑβοτὶριίοῃ οὗ τε ἱηνδάϊηρσ ἴοσχος ἄοεϑβ ποῖ βυϊῖ (ἤθη. Ἄγ ἃ 

ἢδνε ὯὩο0 κηον]οάρε (μαΐ {ΠῈΥ υϑεὰ σμαγίοῖθΌ. ΟἹ ἴ[ἴΠ6 σΟΠΙΓΑΓΥ, 
1Π6 ἀεβουρίίοῃ ἐχδοῖὶν ἢἰβ ἰὼ ἢ δὶ ψὰ Κπον οἴμεγνβα οὗ 
(ῃ)6 δγηλῖθς οὗ (ἍὉμαϊάδθοα, νῇο δγ ἰμοσείοστα πὸ ἀουδὶ Ποῖα 
Τηθδῃΐ. 

7. 714 έο»}] Α ἴοι, 
ἐλίεζεῖ τῆς ἀδιι] Ἰυσκίηρ Ρῥἷδος οὗ βυοῇ. 
{δε ἐἰδείγογεῦ 9.77 ἐδ (Οερεο) 8. ἀθβίσουοσ οὗὨἨ πδοσβ. Ἠς ἰς 

ποῖ Κ δὴ οσάϊῃδσῃυ Ἰίοῃ ἃ ἀδβίσογοσ οἵ ἱηάϊνίἀυα]ς, ὈὰαΣ οὗ ψ ο]α 
Διο 5. 

ἀφ ἐς ρορ 7ογίλ 3ογε ἀϊς 2]αε6} {τ γα }]γ, ἀς λας εἰγμεξ ἐς ἑερς, ἃ 5 
ἄοαβ 8ῃ ΔΏγ. Αἰΐεσ 7εγεηλ δ ἢ 5 υϑι8] τηδιηοσ, ἢ6 ϑυδἀάθη)γ ἄγοὸρβ 
Ἦϊδ τρδίδρμοσ, δηὰ Ὀερίηβ ἴοὸ ἘἼχρίεβϑϑ ἢΪ5 στηθδηΐηρ ἀἰγθοι Υ δπὰ ψἱϊουῖ 
ἤσυτεα. ἐὲ 

τυΐϊλομέ απ ἐπ λαῤίαμῇ [018]1164, 45 τοϊδιεὰ οἤδρ. χ] δὶ, 5--- 7, “}οβαπδα 
[ῃ6 βοὴ οἵ Καγεδῇ.. τοῖς 4}1} τῆς τεπιηδηὶ οὗ ̓ μάδῃ... 80 [Π6Υ οδιλα Ἰηῖο 
ἴῃς Ἰαπὰ οὗ Εργρι.᾽ 
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Ἐογ [}15 ρἰγά γοῖι ψ ἢ 5δοκοϊοίῃ, Ἰαηθηΐ δηα ΠΟ]: ἴοσ (86 8 
βοῖοθ δῆροῦ οὗ [ἢ6 ΤΟΒῸ 15 ποῖ τυτηθα ὕδοκ ἔγοηη 58. Απάν 
1 5841} σοπὶθ ἴο Ῥα85 δ ἰῆδί ἄδυ, βδιίῃ [ἢ ΤΟΚΡ, Ζλαΐ ͵ 
τὴς Ὠεατὶ οὗ ἴΠ6 Κίηρ 5841} ρεσγιβῃ, δῃά (6 ἢϑαγί οἵ [868 
ΡΠΠΟΘ5 ; δηά (ἢ6 ῥηδϑίβ 5041} Ὀ6 δϑιοηϑῃςβά, δηα τῃ6 ῥτο- 
Ῥμεῖβ 5041} ψοηᾶεσ. (ΤἬὭθη βαϊὰ 1, ἢ, Τοστά (ΟΡ ! 5ΌΓΕΪΥ τὸ 
του Παϑὶ στθδίγ ἀδοοινοα [ἢ]5 ῬΕΟΡΪΘ δηα Γδγιβα] θη, βαυ ηρ, 
Υ86 5141 ανὲ ρεδᾶοθ; ψῇρδγθας [ἢ6 5βννογά στϑδοῆοίῃ υηΐο (ἢ 6 

8. ἐς κοὐ ἐμγηδα ὀσοξ ἥονῖ τ ΤῊς νἱοκοάηδθς οὗ ἴῆ6 ἄδγβ οἱ 
Μδηδββθεὴ ἢ65 ποῖ θεδὴ ταρβη[ε οὐ ΑἿὨΥ͂ τείογτηδίίζοη ἢδ5 Ὀθθῃ σμ γον 
ου ἴδε 5υγίδοο, δηά ἴῃοβε ψῆο ἱτηδρίης ἰῃδὶ 1 ΠΒᾶ5 Ὀδεὴ βυβηοίοης ἴο 
τοοονοῦ Οοὐϊδβ ίανουγ ἰονγᾶσα5 Ηἰβ ρεορὶβ ν1}} ππά {ΠΕΙΥ πιϊϑίαϊκα. 

. 9. ἀεα}»1] μρμάεγείαραϊηρ. ΤΆΏΘΙΣ 1ηἰ6]]6οΐ 584}1 θ6 ραγαϊ γζεά, 
ἐᾷέ 2γίεσίς ελαζί ἐδ αεἰορεἦεα] Ὀεοαιβα οὗ [6 Ρυπιϑῃμηθης  ΒΙΟἢ ᾿ᾶς 

[0] Οοα ὑροη ἰδεῖν ἰάο] δι 165. 
τ 2γοῤήεσίς «λα ῥ τυον(1270] Ὀδοδυβα οὗ ἴῃ ποῃ-] 6] τηδηί οὗ [πεῖς ῥτοὸ- 
Θοΐε5. 

ἡ 10. ΤΪ5 νεῖβα ἢδ5 σδιυιδεά βοὴθ ῬεΥρΙ ἘΧ Υ ἴο σοϊητηεηίδίοσθ. Τῆδ 
αἰ ΠουΪΟ σοῃβισῖα ἴθ ἴῃς ἔαςϊ [Πᾶϊ ἴῃ 1 Οοά ἰ5 βροκθη οὗ 85 δηϊ- 
Ῥογίηρ ἀεοεῖῖϊ. ΤμῈ ομϊοῦ τηοάδβ ἴθ ὙΠΟ Β ἴπ6 ἀιβησι Ὑ μᾶ5 Ὀεθη 
τηδῖ ἅττα ' 

(1) Τ76γθιδῃ ᾿ς ποῖ βρϑαϊίηρ ἢἷς οὐσῃ ψόοσάβς Ὀπὶ ἴμοβα οὗ ἴδὸ [4]56 
Ῥτορμεῖβ, οὐ δῃάϊηρ ἴμαι {πεῖς ῥγεάϊςοηβ οὗ ρεᾶσοβ ᾶσζα ποῖ σοιηϊηρ ἴοὸ 

Ῥκῶ ΎΤΠε νογάς αὐ ἴποβα οὗ 7εγότητδῇ δἰ τηβ οὶ], Ὀαΐ τιϑεα ἀραϊπεοὶ (ἢς 
ἴΑ15ε Ῥσορμεῖβ, υοπὶ Π6 ἰῃυ5 ᾿ΧΟΏΙΟΔΙΥ͂ ἀβϑπμλεβ ἴο πᾶνα 6 ΘᾺ ἰμϑρίγα 
ὈΥ ἀοά ἰἴο υἴζεγ ναί ῥγεαϊοίοῃβ οὗ ργοβρουίγ. 

(11) (Οὐοά 15 5Ξαἰά ἴο ανε ἄοῃε Η πη561{ [μδΐ ον] ΠΟ ἴῃ ροὶπὲ οἵ ἰδοὶ 
Ης 45 ΟἿΪΥ ρεγι δα ἴο οσουτ. 

(1) δπὰ (11) αὐτὸ μαιβὴ δηὰ ἔδυ ἐεἰοῃεᾶ, ψ ῃ1]|6 (111) τγὰβ ἃ πιοᾶβθ οὗ 
τουρῇϊ δηα ΞΡΘΘΟἢ ἔδηλ Αγ ἴο (ῃη6 ενν (οοπηρασζε ε Κίηρ χχὶϊ. 21--- 23), 
ΜΟ ΔοσογαϊηΡΊ]Υ νου ]Ἱά οί [δε] (παῖ ἴΠ6γῈ γὰ5. ΔῊΥ ἰσγανούθηοα ἰῃ (Π5 
πιοάς οὗ Ἔχργοβϑϑίηρ ἢἷβ ἀπ σα γ. ΕῸΣ (6 οτηοιίοη ννϊοἢ τηυϑὶ ἢανα 

7ετειλίδῃ δὲ ἴπ 6 πηθ πᾶ ἄσγανσι τοπὶ Ἀἰπὶ [ἢ5 βίαγι]ηρ 6χ- 
οἰατηδίίοη, νγ6 τα οοιηρατα ἘΠ|]Δ ἢ} ̓5 σαϑα ἴῃ τ Κίῃρβ χίχ. 10, 14. Τὴθ 
Ῥιορδεῖ “"Ὀγοῖζα ἱπῖο ἃ ψ}]ἃ οσν, ἴῃ ψν ϊο ἢ 6 σάνε δχργαββίοῃ ἴο ἢΪβ 
ραΐη, δης, κε]ϊενεά, μα [εἰϊ [6 ἢχε οὗ ἀινῖν Ὀυγῃ Ὀτρμι ἀραΐη, πᾶ ἴοοϊκ 
ὉΡ δραΐῃ ἴῃς νυ οσῖς οὗ 1{{. Ολγίεέ ἐρε 2͵Ἰοάεγε 276 (Ἀδν. 5. Βτοοῖτ), 
Ρ. 155. : 

" “Το πὶδ δἷοῃθ ἴδετε σάτα 4 ἱπουρδϊ οὗὨ ρτίεΐ, 
Α {ἰπλ6]γῪ υἱΐεταποα σανα [δὲ [πουρῆϊ τε]ϊεῖ, 
Αμα 1 δραίη δηλ 5ίσοηρ.᾽ἢ 

Ὑνοτγάςνοσῃ. 
ΤΠπαῖ [ἢ6 Ῥσορῇῃοίβ εσε νΟΥΥ ἐαροῦ ἴο υηάἀδεγείαπα ναὶ ννὰ9 Οὔβουγα 

ἴῃ (ὴ6 ῥτγεάϊοϊοηβ (ΠΟΥ υἱἱογοᾶ, ψγὰ ραίμπεῦ τοι τ Ῥεῖ. ἱ. 1ὸ, 11. [Ι͂ἢ 
ΤῊΣ ῬΑ ουἶ Δ, σᾶ568 [Π6 ΛΙΙΒΙτηθηΐ, ([πουρἢ ουγθ, ννὰβ ἴῃ ἴμ6 γεῖ ἀἰϊπίαηϊ 
ὉΓΌΓρ. 
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5011}. Αἱ τῃδῖ Ὠπη6 584}} 10 6 58: ἴο [Π15 ῬΡεορὶθ δηᾷ ἴο 
76 5816 Π], : 

11-τ8, 2 εεο ίῥέίον οὗ ἐδε 6»16}") 5 αζαεξ. 

Α ἅτγ νἱπὰ οὗ ἴῃς διρῇ ρ]δοθβ ἴῃ [86 νι] άἄδγηθθα ἰονασά. 
1[η6 ἀδυρῃςοῦ οὗ Τὴν ΡΘΟΡΙΘΟ, 

Νοῖ ἴο ἔδῃ, ποῖ ἴο οἰθδῇβθ, 
Ἔνερ ἃ ἴᾺ}1 νη ἔγοσα μος φέσως 514}1 σοσὴῆβ υὩίο τὴ : 
Νοῦν 850 Ψ}}}1 ρσῖνε βθηίδηςε ἀρϑίηϑδί [6 ΠΏ}. 
ΒΕ οΪά, ἢ6 5841} σοῃμὴδ ὕρ 85 οἰουάς, 
Αμπᾶ ἢϊ5 ομαγιοίβ σλαζ δέ ἃ5 ἃ ΜὨνπΠηά : 

σομῆ 116. 
11. ἩΗανίηρ ρἴνεη νϑηΐ ἴο ἴδε νὑ)δῖί! ομβαγαοίογιςες οἵ μἷ5 ἀϊϑροβί οη Ἦθ 

ΤΟΒ Π165 ἢΪ5 Ρσορῃείς αἰΐζεγδησα. 
4 ἐδαέ ἄγ τλαΐ ἐξ δέ ταἰ4] ἍΝΈΏΘη {πα ἱηναάᾶδγ ἰς δἀναποίηρ, ὃς 

εἰ ἀϊηρβ 584}} ὍῈ Ὀογῃα ΟΥ̓ ΠΟΘ ΘΘΏΡΟΙΚ δΔηα διριςνε5 ἃ5 (Ο]]οΟνν5 ἃ 

11--18, ὈΕΞΒΟΚΙΡΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗῈ ἘΝΕΜΥἮΒ ΑΤΤΑΟΚ. 

«4 4“ν»ν τυὐμα} «4 λοΐ τυϊμά. Α σπιηὰ ἴτοτῃη {πὲ εαϑὶ, βιοι 45 18. ὑσα- 
νδὶθηΐ ἰῇ ταὶ σουηίσυ, δοσοιῃρδηϊθα ὈΥ ἃ οἰου 1655 5ΚΥ. Α'5 1ἴ σοιηθβ 
ἄονῃ ἴσοσῃ [6 1115 δῃᾶ δοΐοββ ἴπΠ6 θάσγθη ψναβίεβ ἰξ ΜῈ ΠΟΙ ὉΡ 4]] 
νερείδιίοη, Ὀεοἰάδ5 ργοἀυοίησ [86 αἰπιοβῖ ἀϊδοοταίοσί. “ΤΏ δἷγ Ῥδοουλθβ 
Ιοδάοὰ ν᾿} πο ἀιϑῖ, τ Ὡ]Οἢ 1 νἢ1115 1Π σαὶ η]θβς5 οἰουᾶς ὨΙ Ποῖ δηά {ΠΟΥ 
αἱ 1 ον ψ|1ἃ ψ11}]...... Τῆς αγεβ ᾿ἰηἤδλπιθ, [6 11ρ5 ὈΠ5ίεσ δηὰ {86 
τηοϊξίατε οὗ ἴῃηε Ῥοάγ δναροτγαῖες, ὑπάοσ ἴῃς σθαβοῖεββ ἀρρ]σδοη οὗἉ [Πϊς 
Ῥεϊβεουϊπηρ σιμὰ" (Τμοπιβοη, 716 Ζαμά αμαά ἐάξ βοοξ, Ὁ. 505). 
“Ὗς ἢανε ἔνο Κίηαᾶς οἵ βίτοσοο, οὔς δοοοιηρδηϊεά ἢ νοβοιγοηΐ ψ]η6, 
ὙΒΊΟῊ 6}15 [Π6 δἷῦ ἢ ἀυδὶ ἀπ ἤπε βαπά " (ἐῤέά. Ρ. 536). 

λῖρά 2αε:65] ὍΔΙΘ Βοϊχηΐθ. Οοιηραγα ποῖα οἡ 11}. 2. 
οΐ 10 7α7ε, πὸ» 10 εἰδα»5 4] Αἰ] λάϊπρ' ἴο [86 Εδβίθγῃ πηοάς οὗ ψηηοσίησ. 

ΒΥ ἴῃπε νεῃδιιθηςα οὗ [π|5 μα τ ηεδαῖ δηὰ σμδῆ ΑἸ1κα 514}} θῈ 5βνερὶ 
ΑΥΔΥ. 
ἐῃ α με τομαὶ , ον ἐλοσο 216.295] ταῖμοτ, ἡεζεν ἐλανε ἐλοτό (πὶπαὰ 5) 

(Παἱ αἴ υβεὰ ἴο ὙὙἹΏΠΟΥ͂ δηα οἰεδῆθθ. ϑυςἢ ἃ βἴογπι ἰβ5 τηεδηΐ 85 [δῖ 
ἀεϑο θεά ἰογοὶγ ἰπ [06] (1, 30, 31), σῇετα ἴῃς δύῃ, δἃ5. βεεὴ {πγουρῇ 
ςοἰυπιηβ οὔ βϑαηᾶ δηᾶ ἀυςῖ, 15 ἴμ6 σοϊουγ οὗ Ὀ]οοά, ψΨΈΣ]6 ἴἤοβς οοἸυτηης 
{πόχβοῖγος ἀγα ἰκοπεὰ ἴο “ ΡΙΠ|τβ οὗ βιιοϊο. "Ὁ ἢ 

Φ9:10] ἴῸΣ; αἱ ΜΥ σοτηηαπά. ; 
ποῖν αἷδο εὐὴϊ ἢ ΤὍῆδ ρσοῃουῃ 5 δαρἤδίϊο. 1, ἴῃ ΤΕΡΙΥ ἴο εὶς 

αἰΐδοϊ οῇ πιὸ 'π ἴἢ6 ψΑΥὺ οὗ 140]- νουβῃ!ρ, 111}, οἷς. : 
18. ἂς εἰρμα}] 80 ἴῃ ΕΖεκΚΙεὶ (χχχνῖ. 16) [Π6 ΘΏΘΙΩΥ Οορ ἰ5 5βαϊὰ ἴο 

6 οομηίηρσ᾽ ὉΡ αραϊηβὶ ἰϑγααὶ ““δ5 4 οἱουὰ ἴο οονοσ [86 ἰδηα;" δῃά ἴῃ 
[86 ῬΓΟΡΆΘΟΥ οὗ 06] (11. 2) (ἢς ᾿ῃνδάϊηρ᾽ ΔΥΤΩΥ 15 ἐεχίεπαθα ονοῦ (6 ἰδηὰ 
κα “ο]ἱουάς δηὰ (κοῖς ἀδκηεθθ, δἃ5 [06 τηογηΐηρ βριεδὰ ὕροὴ ἴπ6 
ταουηίαίηκ.᾽. 

ἀὲς ἐλαγίοίς λα] δὲ ας α τυλίγυΐμ 4 ΤὮδ βάση σοι τίου ἰβ υϑεὰ 
ἔπος ὈΥ ἴδ6 Ρτορδεῖ ἰξαϊδῇ (ν. 28, ἰχν]. 1 5). 
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ΗΙ!5 ΟΙΒ65 86 β ΟΓ [ἤδη Θαρὶθ5. 
Ἶἶγοε υπΐο υ! ἔοσ ψὰ 1.6 βροϊ]εά, 
Ο 7Θγυβαϊεια, νναϑἢ της Βεατὶ ἔγοσα ᾿ψ]οκοη655, [ἢδι [μοι 

τηδγοϑῖ 6 βανβά. 
Ηον Ἰοηρ 5411] [ῃγ νδῖη (Ὡουρῆ(5 ἰοᾶρε ψιη ἔπ 66 
ΕἘῸΙ ἃ νοϊςβ ἀθοϊδγείῃ ἔγοιῃ 8}, 
Απμᾶ ρυ 158 θιῃ δἰθιοοη ἴσο ταουηΐ ἘΡΏΤΑ ΤΩ. 
Μακε γε τηβηΐοη το (ἢ6 πδίοηβ ; Ὀθῃο]ά, Ρυ] 5ἢ ἀραϊηϑβί 

7Θγ 5416], : ; 
Τλαΐ Μαῖο ΠΟΘΙ σοτὴ 6 ἔτῸΠ] ἃ [80 σου ηίΓΥ, 

σρῖδν λα ἐαρς5] Οογραγα ομδρ. χῖν!. 40; 2 ϑατη. ἱ. 23; [,81.. ἵν 
19; ΗΔ. ἱ. 8. 
ἢ ρε πριΐίο μ5! 70». τὸ αγὸ τῤοίζρα] ΤὨϊΐβ τερτγεβθηίβ εἰ πού [Π6 οΥῪ οὗ 

ἴῃς Ῥεορὶς οὐ βηαίηρ' {πογλβοῖνοβ Πρ] Ε55}γ ἴῃ ἴῃ6 μδηᾶς οὗ [ἢ ΟΝ ἐν 
ἴοτεε, οὐ [6 ἰαπηδηΐ οἵ [Π6 ρσορμεὶ μι π)βε]Γ ἂἃ5 ἣξ στε811Ζ65 ἴῃς βἴδαϊε οὗ 
(ηρβ ἴΠαἱ ἢ6 Ὧδ5 1ι5ῖ ἀσριοἰεά, ΤΏ ἰοσπηοῦ νἱενν 5 [ῃ6 τόσα ΠἸΚΕΙΥ 
ΟΏ6. (ΟὐοΟΙΏΡΔΑΓΙΕ νοῦ. 10, Εἴς. : 

14. ͵ὠἀέπε λέα;] 85 ορροββά ἴο τιϑγα βυγίαςθ- τοίοστη. (ΟΤΏΡΑσα 
“41 ποῖ ἰυγηεά πηΐο τὴς ψΨΊ Ποὺ ἡ ΒοΪς ἢδατί Ὀπὺὶ [εἰρτιοάϊγ.,᾽" (111. 10). 

Τἴοτν ἐρ»5] Ὅπου Παϑὶ ννεασίεα τὴὰ ψἸἢ (ΠΥ Ῥτοϊοηρρα [21 }]| 655} 655. 
φαΐ} 5ιπίαὶ, 1Δο]αῖτοῦβ. ΤῊς Ηεῦτεν ψοτά, ῬγοροΥΥ ἀδηοίηρ 510 

οἵ ΔῺΥ Κἰηά, 15 ἀϑεᾶ “ρθουν οὗ (ῃ6 ψουβηὶρ οὗ 1Δοἶ5. ΤὨυ5 Βείἢ-εὶ 
(ΒοιιΞε οὗ (σοὰ) ἰ5 ς4]]εἀ (Ηο5. ἱν. 15. εἴς.) ἰῃ οοηδεηθεηοε οὗ [ῃς ουβῃὶρ 
ἴμετε ῥγδοιϑεά, Βείῃ-ἀνεη (μους οὗ ἱπι αν, Βοιβε οὗ δὴ ἰΔ0]). -Αἴ [86 
βΒΆτη6 ἴἰπὴῸ ἴΠ6ΓῈ 5 ἃ ὈΪΑΥ οὐ [ῃ6 ψοτὰ σῇ ]οἢ γα σδηηοῖ τερτοᾶπος ἴῃ 
ἘπρΊ5ῃ. ΤῊ ϊ5 ἀρΡθδῖβ ἴῃ [86 οτἱρίπαϊ οὗ νεσ. 15 Ώοτα (ἢ 5ᾶπ|6 Ὑγοτ ἰ5 
πϑεα ἴῃ δηῃοΐμοσ οἵ 115 βθῆβεβ σζηίίον, ἴῃ επίοσοϊηρ (ἢ6 τυ [δα 
ἸἀοΙαΥΥ δηὰ ἀἰϑαςίοσ ἃστα Ὡδσαββαυν σοπ)οἰϊηαά. 

16. ΤὮε σοηηθχίοῃ 15, 1 15 Εἰρὰ (ἴτης ἴο διπηθηά, ἴοσ, εἴς. 
2 α;} οὐ [88 ποσίδεγῃ Ὀογάδν οἵ Ῥαϊδβίϊηβ, 5εα Πδυϊ. χχχῖν. 1. 1 

5. τηθηϊτ οποδά [γα  ΘΏΓΥ [ἢ σοη)ποοη ]Ὦ Βεουβῆθθα, (ἢ ς οἴμοῖ ᾿ἰπιϊξ ; 
6. δ. ]υᾶρεϑ ΧΧΟ ΙΣ 1 ϑδμη. 11]. 20, εἴς. 1ἴ νγὰβ ἃ σοπϑρίοιοις 5θᾶΐ οἵ 
Ἰάἀοϊαῖτγ, 5μαζίηρ 5 ἰξ ἀϊ4 νυ ΒΕΙΠ6] (ἢ ἀϊκιϊποϊίοη οὗ Ὀεΐηρ 5εἰθοϊοα 
ὉΥ ]ετοθοδπὶ 85 ἰῃς 5εαϊ οὗ ἅ ροϊάεξη οδ]έ (ι Κίηρϑ χίϊ. 20). 

αὔἢισίτο!)] 86ε νοῦ. 14. 
οι Ἐλγαϊ»:) τῇς ταῆρ ἀϊνϊάϊηρ ἘΡἢτγαΐπα ἴτοτὰ [πἀ δῇ, εἰρῃξ ΟΥ 

ἴδῃ τ 1165 δἱ πιοβί ἰγοπὶ [γι βδ]επὶ 1156}. ΤῊΣ ἰδηριαρε ἴἢυ5 ἱπι|πηδῖε5 
16 ταρ! ἃ δρρυοδοὴ οἵ ἴῃς δῃδεωγ. [1{ γα θυϊ πον ΠΟΥ Μεγ δ Δ ῃ, 
δηάὰ Αι ἐερτηι [ΠΕΥ τα ογοββίηρ (86 ἢ1115 ἴῃ [ῃ6 νΕΥΥ̓ πεϊσρῃ ουτποοά οὗ [ῃ 68 
Αϑϑυγίδηβ, 85 ἀδβοσι θα ἴῃ ἴ5. χ.. δηά οἵ [6 οδρίίαὶ οὗ [ἢ βουΐμογῃ 
Κιησάογῃ. (Οοτωρασα ἴδ6 τρί δάναποα οἵ ἴῃς Ε{γιβοδὴβ 45 ἀδϑοσ δεῖ 
ἴῃ Μδοδυϊαγ 5 “" Ηοταίϊυ5,᾽" (2αγς οΥ «πεΐεμέ Κοσις,) “ΝΟΥ͂ ἔτοσα {πε 
τοοῖς Ταγρείδη,᾽ εἴς. 

16. ἴαξε γέ νιεριζο} ΤῊΒ παιίοηϑβ ἀῦὸ Ξυτησηοπεᾶ ἴο τ] 655 (Π6 νεηρό- 
δῆςα ἀῦουξς ἴο Ὀ6 ταἸκεη Ἔνθη οὐ [86 σμοόβθη ρεορίθ. ὙὍδὲ Ἵνδηῖ ἰ5 ἰ[561 
οὔ [86 υἱτηοβὶ ἱπιροτγίδῃοθβ, δηα ἔπ 6 Ιθββοη Ὑ1}} ΡῈ ἃ πηοβί ᾿ς ργεβδῖνα Οη6. 

τυαΐελεγ.} Ὀεδίορεῖβ, (6 ΟΠ δ ἄδοδηβ. 

Σ4 

Σ5 
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Απᾶ ρῖνε ουὖἱἕ {ΠεῚΓ νοῖςθ δραϊηβί [6 οἱ[165 οὗ [πα δῇ. 
Α5 Κδερϑῖβ οὗ ἃ βεϊά, γα {πδῪ δραϊηβδί δῦ τουπᾶ δῦδοιῖ; 
Βεϑοδιβα 5886 ἢαίῃ βθϑὴ τϑῦθουβ ἀραϊηβί ΠΊ16, 5 ἢ (Π6 

ΤΟΒΡ. 
ΤΗΥ͂ γΑΥ δηᾶ (ἢν ἀοϊηρβ ἤᾶνα ργοουγεά [ἢ 656 ζάέμος υπΐο 

(66; 
ΤῊΝ ἡς [γ ψιοκϑάησδϑϑ, θθοδιβ6 22 ἐς ὈΠΈΘΥΙ, 
Βδοδιι56 1ἰ σοδοβοίῃ υηΐο (Ὠ1πη6 ἤραγί. 

190---26. Ιαΐμ7έ ὁ 224 0770} απα ἀεροίαζορ ἐζαΐξ αγ7γὲ αἕ 
λαμ. 

᾿ΜΥ ΟΜΨΕΪ5, ΤΥ ῬονγοΪβ ΠῚ πὶ ραϊηεα αΖ ΠΥ ὙΕΙ͂ ᾿εατῖ ; 
ΜΥ Βρδαζῖ τηδκϑίῃ ἃ ΠοΟΙ56 ἴῇ Τὴ6; 1 σδηηοῖ Πο]α Ὧν Ρρθᾶςθ, 
Βθοδιβα ἴοι Παϑὶ ποαιᾶ, Ο ΤΥ 500], [ῃΠ6 βουηα οὗ [6 

{τυὐπροῖ, [ἢ6 δἰαγη οὗ ΑΓ. 
Τυοϑίσαοίοη ρου ἀεδίσαοίοη 15 οτἹθα ; ἔοσ ἴῃ 68 ψβο]6 απ 

15 ΞΒΡΟΙΙΕΑ: ᾿ 

11. ἀεέῤεγς οὁΓ α Με] “Ἰὴ ἴδ τὰ οὗ οὐγ ἰγδηῃβίδίοσβ ἱΐ ταῦ Ὀ6 
ἀουνίοα ψΒΘίΠοσ ἴμ6 ἰεπῶ ἡδέα ννὰθ Ἔεὐοσ υ56α οὗ δπῃοϊοβθεα ρὶοῖβ οὗ 
στουπᾶ, ϑυοἢ οποϊοβατεβ εχ οδ]]6 ἃ ραυῖθ, ψ 116 [6 6] νγαβ τῆς 
ΟΡόη οουηίσγ. ([μεν. χῖν, 7, χυ!. 5, εἷς.). [ἢ 1 ποῖ ΟὨΪΥ ννὰς ἱξ 
ΠΘΟΘΞΒΑΙῪ ἴο σγαιοῃ (6 σδί(16 (λα 11, 8), θυϊ αἶβο ἴῃς οσορϑβ ([οὉ χχνυὶ]ὶ. 
18). Τεγοιδῃ ἰποσγείοσε οοϊήραγεβ ἴῃς ἴθηΐβ οἵ ἴῃς Ὀεβίαροῦβ οἡ ριιδγά 
τουῃάᾶ [εγαβαϊοπὶ ἴο (πΠε ὈοΟΙΙ5 εγεοϊθα ΟΥ̓ βῃερμεγας οὐ Ὠυβραπαάσηθῃ 
ἴον ἴῃς ῥγοϊεοίίοῃ οὗ (Πεὶγ βοός κΚβ οσ ὑρσγοάποα." (δῥεαξεγὶς Οονερῃ.) 

18. οτυΐεξεα455) ὙΤὴδ Ηρορσον ννογὰ στθδῃ8 εἰζἤου ΝΟ ΚΘ ἄη 655, ΟΥ 115 
τεβαϊῖ, ν]Ζ. εαὐαρείέγν. ΤῊδ Ἰαίίοσ 15 (86 β6ῆ886. ἤδσε, δ5 ἴΠ6 βιιοσεδάϊΐησ 
ψοτᾶς βἤδν. 

ὀΐ1 670} Ονΐηρ ἴο ἴΠ6 χει ργδηοα (πὲ ᾿ξ 15 νἰγίι!γ 561 ἰΠϊοιοά, 
γεαελείά τρΐο ἐλῖηε ἀσαγε] ἸΔΒΊοῖο ἢ ἀθοδα Υ ουηάς. (Οοιάρᾶζγε νεσ. 10. 

19--26.0 ῬΙΟΤΌΚΕ ΟΕ ΤῊΕΞ ἨἩΟΒΕΚΟᾺ ΑΝῸ ὈΕΘΟΓΑΤΙΟΝ ΤΗΑΤ 
ΑΚΕ ΑΤ ΗΑΝΌ. 

19.. οσὐ »» τεῦ} λέα»] Ο 09 Ὑ8118 οὗὨ ΤΩ ὨΘΑΣΌ! 4 ϑεραγαΐῖβ δχ- 
εἷαπιαίίοα. ὙΒεβα Ὀσεΐ αἰΐεγαησθθ γΧ16Ὲ}} τοργεβδεηΐ ἴπ6 Ῥδηρβ ἴο ψῃ ἢ 
16 Βρθάϊκοσ 15 Ὀεΐῃρ βυ)θοϊεα. Ὑμαῖ βρβαῖκασ 15 ῃοΐ Τθγθιλ δῇ ΟὨ]Υ, 
γαὰῖ ἴη6 ῥϑορὶε 85 ἃ ἡ ηοΐβ. Τηΐθ ἀρρθαῖβ όσα ἴἢ6 Ὡσχί γεῖϑθα, διὰ 
τοι σἤδρ. Χ. 20. 

»ιαζοέλ α ποῖ] Τῆς ψογὰ ἰῃ ἴῃ6 Ἡδῦτον ἀδοηοίες ἰυπλυ]ϊυους 
ταονοιηξηΐ, ραΐη, δηᾶ [ἢ Ἄχργθββίοη οὗ 1ζ ἴῃ βοιιηά, 

20. Φεείγμοος τον ἀδείγοί0}) τὴ6 ἰἰάΐηρθ οὗ οπα σδ᾽υ, Υ 
ΔίζοΥ δῃοίῃοσ, ἃ5 ἴῃ ἰὯ6 οαβθ οὗ ἴμ ϑυσσαβϑῖνα ΠΟΙ: ΘΙ θη(β ἴο [0}. 
50 Μδοδυϊδυβ “" Ηοτγαδίϊ ᾽ δς σείεστεά ἴο δρονε: 

“ἘΘΥΥ ΠΟῸΓ 5οῃλα Πούβϑεωδη σδηλα 
ΜΝ ι ἀϊηρβ οὗ ἀϊϑιηδγ.᾽" 
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ϑυάδάξη)ν ΑΤΒ ΤΩΥ͂ ἰ6ηἴ5 ΞΡΟΙ]Θ(Α͂, αηαῖ τὰν οἰγίδι 5 ἴῃ ἃ τῇο- 
τηθηΐ. ' 

Ηονν Ιοὴρ 5141} 1 5866 [6 βἰδηᾶαγα, σημα ἤεασ ([ἢ6 βδοιηά γι 
οἵ (86 ἰτυτηρεῖ» 

ΕἘργτ ΤΩΥ̓ ΡΕΟΡΪΘΟ ἐς ἐοο] 15}, ΠΘῪ ἢᾶνα ποῖ Κη τ ; 24 
ΤἬΕΥ 4γ7γε 5ο[{15}} ΟΠ] άγθη, ἀπά [Π6Υ μᾶνα ποπα ἀηαετβίδηά- 

1ηρ: : 
ΤΏΉΘΥ αγέ Μ|56 ἴο ἀο 6ν]}, θυᾷξ ἴο ἄο ροοάᾶ (δ πᾶνε πὸ 

Κηον]θάρα. 
Ι ὈεμοΙά τ[ῃ6 εασίῃ, δηᾷ Ϊο, ἐξ τυας στ οσε ἔοττη, δηα νοϊὰ ;.23 
Απὰά ἰἢς ἢδάνθῃβ, δηᾶ ἴΠογ “σά το ἸΙρὮϊ. 
1 Ὀεμοϊᾷ [6 πιουηίαϊηβ, ἀπ 1ο, [ΠΥ {τοι ]6 4, 24 
Απά 48}1 [86 1115 τηονϑά Πρῃμ]γ. 
1 ὈΦΠΕΙά, δηᾶ Ἰο, ζάσε τυᾶξς ὯΟ ΤηΔΠ, 253 
Απά 8411} ἰῃἢς Ὀϊτάς οὗ [ἢ6 ἢδανθὴβ ψεῖο Ηθά. 
Ι ὈεΠΕ]ά, δπᾶ ἴο, {π6 ἔπι {11 Ρ]αοο τυας ἃ Μ1Ὰἄθγη 655, Ὁ5 

ἐς τΡοϊ]] δδϑυταὶηρ ἰΠας (5 δὰ ΔἰἸγοΔαΎῪ το Ρ]δσα; 50 Ἴοογίαϊῃ 
ννΔ5 ἴἴ. 

Ζ2ε715)] ὙΤὨϊβ 565 ποῖ ΤΊΘΓΕΪΥ ἃ πδῖὴθ ἴοσ ἀν] ηρβ, τεἰαϊ θα ἔγοπὶ 
ποιηδαϊς {{π|6ὲ5, Ὀὰϊ ἃ τερτγεβθηϊδίίοη οὗ (ἢς σϑὰ] οἴαίε οὗ [ΐηρς ἢ 
ταῦ ἢ οὗ ἴῃς ρΡαβίοσαὶ δῃὰ δρυϊοι γα] ρατί οὗ [86 παίΐίοη ἐνεὴ (ῃθη. 
Ὁ ΟΡ ΑΙΕ ἴοσς ἴῃ6 Ἔχργεβϑίοη 2 581). ΧυἹἹδ. 17, ΧΧΟΙ ; 1 Κίηρϑ ν]}1. 66, 
ΧΙ. τό. 

ἐμ γέ415] ΔηΉΟΙΠΟΥ ΨΑΥ οὗ βαυίὴρ ἰδηΐβ; 50 χ. 20; (αῃηϊ. 1. 5; [5. 
Ἰϊν. 2. 

421, »απάαγα1] ἃ5 ἀῦονς ἰῃ νοσ. 6. 
2», 2227] ποῖ 845 βυιητηοηϊηρ Ποβίβ ἴο Ῥδί[16, θὰ δα πη η ϑῃϊηρ [αρτιϊνα5 

ἴο μαϑίεῃ τῃεὶγ Πϊρῃῖ, Ὑῃοβθα ψὴο ἤᾶνε ποὶ γεὶ Πεὰ ἴοσ γεΐαρα ἴο [6 
οἰεἴε5 ἀγὰ σοῃβίδηῦ νγασγηθα οὗ εϑἢ γεάβοη [ῸΣ 50 ἀοίϊηρ. ὍΤῃα ἴοστα 
ἷ5 Ῥτοϊοηρσεᾶ, δηᾶ ἴμε ἐμὰ οὗ ἰξ ἰς ποὶ ἴῃ εἰρῃί. Ηον Ἰοτρ 5841} (ῃϊβ 
βίδία οὔ ̓ μ!ὴρϑ ἰα5 } 

22. 2.0.,γ] ΤὨς Ιαϑὲ νεσβαὲ σοηϊδηθα 8ῃ ἄρρθὰὶ δἀγεβξεε το σοά 
ἴο κῆπον ἰῃ6 σαιβ6 ΨΗΥ [ἢ ἰηναβίοηυ ἴνᾶ5 ρεγπι ἰεἄ. ΤὨΐβ νεῖβα 
σοπίφίηβ οὐ 5 ΥΟΡΙΥ. [1 15 ποῖ ψἱῖμουϊ οαιι5ε, 207, εἴς. 

ξημοτοπ])] δά τερατὰ ἴο. 
423. Τα ριορδεῖ 8665 ἴῃ υἱδίοῃ ἴῃς ναβίηδϑβ οὔ [6 ἀδβοϊδίίοη [παξ 

'5. σοϊῃηξηρσ ΠΡΟη ἴῃ ἰαηᾶ. ἘΠ 15 ἃ γεΐυσῃ ἴο [86 5Ξἰδία οὗ [πἰηρϑ ἀδβογι θα 
ἴῃ ἴῃς Ηἰβίοσυ οὗ ἔπε Ογεαϊίοη. Μαίϊεγ ἰ5 ἂ5 νεῖ ᾿γίηρσ “" τ ουὶ ἴουηι 
δῃά νοϊὰ.᾽ ὙΝ1Ὰἄηε655, 5ο] ἴυαα, δἀηὰ ρέηθγαὶ ἀϊβοσγάθσ ἅτ ἱπαϊςαίθά, 
ΑΙ 15 σμιδοίϊς. 

24. »ουεά Ζέρ.}}] Ἰὴὰ 5ρϊίῈ οὗ (πεὶγ ναϑὶ 5]ΖῈ {ΠῸῪΥ Ὅγ γα θα 
ἴο ἀδηὰ ἴτο 45 πουρὴ [ΠΕΥ̓́ετα “’ 8 νεΥῪ 11πΠ|6 ἘΒϊηρ.᾽" 

26. αἱ τῴε ὀιγας οὗ 146 ἀεαυδρς τυέγό 7344] ἃ5 Ἔχρϑοίίϊηρ βοπγα ἀγεδά 
οοηνυ βίο οὗ Ὠδίατα. 

26. 24 “εί 2ίας] ἩδεὮ. (ζαγῃςῖ, (566 1, 7), Ῥτοθα ον ἰακοα 
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27 

28 

29 

Απὰ 811 [μ6 οἰ[165 ἔμεγεοῦ τγεσα Ὀσόκεη ἄοινῃ 
Αἴ [ἢ ῥγϑβθῆσα οὗ ἴῃς [ΟΚΡ, “πα ὈΥ 5 ἤδγοα δΏρΟΥ. 

27---31. Ζ76 ευῇβεγίηρ απ ἤέεριαγν ἐλαΐ «λα αἰζεπα μῤορ {ἦέ 
ουεγέλγοτν οΥ ἐἦε ζύιράον»ε ἐαμποΐ ὅγ 4,7} “φυϊεές ὅς συεγέσΩ. 

Ἐοσ ἴῃπι5 Βαίἢ [ἢ6 ΓΟΒΡῸ ςαἱά, 
ΤὮΘ νΏΟΪ6 ἰδπα 5}4}} θ6 ἀδϑοϊαίθ : 
Ὑεῖ Μ|Π1 ποῖ τηᾶκο ἃ δ] θη. 
ἘῸγ {15 5411 [6 δασίῃ στροῦγη, δη [ἢ6 ἤθανθὴς αῦονο ὃς 

ὈΪΔΟΚ: 
Βδοδιβα 1 αν βροόΐβθῃ 22 1 πανα ριτροϑϑά Ζ2, 
Απά ψΜ11} ποῖ στθρεηΐ, ποίου Ψ11Π1 τἀστ Ὀδοῖκς οτῃ 2. 
ΤΠ6 ψνΠΟ]6 ΟΕ 5841} ἤιϑ ἔογ (Ὡ6 ἤοϊβδα οὗ ἰὯ6 Πουβθιηθῃ 

δηα Ὀονθῃ ; 

ἘΟΜΕΤΕΙ δα δ5 σϑργοβεηίίηρ (Π6 τηοϑβῖ {τυϊὰ]. ροσίϊοηβ οἵ [6 απ ἴῃ 
Θποτα]. 
ΞΣ τυϊ]αζ6 655] Ἰἰοταν, 26 τουϊάδγηδες, ἰ.6. ““οὐδηρεά ἱἰηΐο τῆς 
ΜΝ] ἀογηθ85. υ ἢ 411 115 δἰἰσὶ δυῖε5᾽᾽ (Ηρ, 45 χυοίοα ὈΥ Καὶ}. ὙΤΆδτα 
5. ἃ σοῃῃρ δία γενοῖβα] οὗ (ῃς παΐαταὶ εδίατεβ οὗ (Π6 501]. 

““Ἷὴ Ὧο σολΠΙΥΥ ἰ5 ἴῃς σοηίταφί Ὀεΐννεοη ἴΠ6 ρσ]οτίοιβ ραϑὶ δηὰ (δ 
ΤΑΙΒΕΓΔ ὉΪ6 ργθϑοηΐ 50 βἰδυί ]!ηρ ἀπά 5... ΤῊΘ ψΠο]6 απ ἰ5 ἃ νϑῃογδΌϊα 
τυῖη. (7ΤΑγορἃ Δέδίς Σαμαά, Ρ. 387, Ρ. ϑοδβαῆ,, ἢ.Ὁ., Νὲν Ὑὕἵοῖκ, 
1878). 

21---31. ΤῊΞ ΞΘΟΕΒΕΕΕΚΙΝΟ ΑΝῸ ὈΙΘΜΑΥ ΤΗΛΑῪ ΘΗΑΙ, ΑΤΤΕΈΝῸ ΡΟΝ 

ΤῊΗΕ ΟΥΕΕΑΤΗ͂ΚΟΝ ΟΕ ΤῊΞ ΚΙΝΟΡΟΜ ΟΑΝΝΟΤ ΒΥ ΑΝΥ ῬὈΕΡΊΓΕ5 

ΒΕ ΑΕΕΤΕΘΏ. 

27. ΤῊϊβ 15. ΠΟ τῇοτα ρἱείυτε οὐ Ηἰρῃς οὗ ἴαπου, Ὀὰαΐ ἃ ἰγοιμεπάοιυς 
τΤΟΆ ΠΥ, .,0ῦ᾽,, εἴς. 

͵)εΐ τοῖδἑ 7 ποὲ παῖε α με σμ4] Τμθ ονεγίγον 5.41} ποῖ θὲ ςυςῆ 
85 ἴῃαὶ ψῃϊοἢ Βοοηοῦ οὐ ἰδῖεῦ θεία ]ς 41} οἴμον κἰηῃράομιβ. ὙΠὲ σοηῃίγαϑε 
Ὀείνψεεῃ ἴῃ οἤοθεῃ ῥβορὶα δηᾶ ἴῃς τεϑὶ οὗ (6 παίΐοῃβ 15 ἴῃυς ν 
Το ΔΥΚΑΌΪΘ, ἃς 15 αἷἶϑοὸ [86 {τεαιοπου ἂπὰ οοῃβίβίοπου ἢ ὙΠ ἢ τπ6 
Ῥιομῖβα οὗ ἤη4] ἀδ᾽νεγαησα ἀρρεδᾶῖβ ἐνεῃ ἴῃ δε τηϊάξί οὗ {Π6 βδανδγεβῖ 
[Ὠτοαϊθηΐηρσθ. ΤῊϊ5 δαΐασε οὗ ΡΓΌΡΙοΟΥ 5 Ἰοιηά 45 δαυὶν ἃς ἴεν. χχνὶ. 
44. Οοιηραγε οἢδᾶρ. ν. 10; αἷβθο Ϊ5. νἱ. 13, χὶ. σ1, 16; Εζεϊς. χχ. 34; 
Απιοβ ἰχ. 8 : Μῖς. 11. 12. 

28. 2207 ἐλ15] Ὀδοδιβε οὗ (πα ἀδϑοϊδίίοη οἵ (ἢ6 ψῃοΐα Ἰδηά. 
σἀαΐ ἐἀδ φαγί ρ10272} ἃ5 ἀδρυγινοά οὗ Πεῖ ργοάυοίβ. ] 
ὅδ ὀέαεξ] ὃς ἴῃ τιουτηΐηρ᾽ ἔτομι ϑγιηραίηυ. Οὔδβοενε ἰη (86 ἰαϊῖζοτ ρατί 

οὔ ἴῃ νεῦβα (ἢς εἴα ρῃδίὶς αβϑυσγδησα οἵ [Π6 σευ ΠΥ οὗ [ῃ6 σοτηϊηρ Ψοα. 
29. ΤῊΪϊΘ νεῖβα 15 ἴῇ ροϊηΐ οἵ ίδοϊ (6 τεϑυπιεά ἀεβδοσρύοι οὗ ἴῃ 6 

ΠΕ ΟΙΒΠΩΡ Εἴ τι οὔ ἴΠ6 ἱμναβίοῃ, νεῦβεβ 27, 28 Ὀεΐηρ αἰτιοβί ἃ ραγεοιῃαβῖς. 
73: τυλοΐφ εἰ »}} ἘΥΘΙῪ οἱνγ. Ὑμαὶ (15 15 {π6 τῖρῃις τεπάογίηρ' ἰ5 σον 

ΕΥ̓͂ (πε ἰαϑί ψγογὰ οὗ [ῃ6 νεῦβθ, ψΒοα ἰ ἸΣτοσαῚγ ἴῃ δλόφε (ποῖ, ἰῃ ἐ2). 



ν. 30. ΤΕΒΕΜΙΔΑΗ, ΙΝ. 43 

ΤΏΘΥ 5}4}} ρὸ ἴηἴο {πιο κϑῖβ, πα Οἰτ Ὁ ΠΡ ΡΟ [ἢ 6 τοοκϑ: 
ΕΝΕΥΥ οΟἷἵγ «ἀαΐζ δὲ ἴοτβακεη, δηᾶ ποῖ ἃ τῆδῃ αὐγ6}} {γα ίη. 
Απά ψῇδπ ἴδοι ἃτὶ 5ρο] θα, νῇαῖ ψ ἴοι ἀο ἢ 
ΤΒαυρὴ ἰδοὺ οἰοϊμεσὲ {γβοὶῖ ἢ οὐβοη, ἰπουρὰ ἴθοὰ 

ἀροίκοϑι τῆ6 6 ψἱἢ ογηδηηεηῖς οὗ ρο]ά, 
ὙΠουρῈ ἴδοι τεηίεβε τἢγ δος τ Ραϊηξίηρ, ἴῃ ναΐη 584] 
μοι τπηαϊζα {Πγϑε} [ΔΓ ; 

Α πον ἐεαϊατε 15. [ἢ [ηἰτοἀυςεά ἰηἴο 6 ἀεςορέου. Νοῖ ΟὨΪῪ 514]] 
ἴῃς σΟΌΠΙΤΥ ΡΘΟΡΙΕ δα ἴο [εγυιβα]επι), θας [6 ἱπηδὈϊδηῖ5 οὗ [Π6 νᾶτίοιιβ 
ἴον5 85 ΜῈ}. Το νῆο]6 ΟἿ ψου]ὰ τηδδῃ Γογιβα θη ΟὨΪΥ. “Οἰἰγ᾽. 
ἦβ Βετγε 564 ἴον 115 ἱΠΔὈϊ Δηΐβ, 85 ἰᾷ Σ ὅδ:). ἰν. 13 ("411 (ῃς οἰγ οτεά 
ουἱ᾽ἢ. ' 

ὄστο»»:6)1] ΤΉΘϑε ἑοστηθα (6 οὨϊεῖ ἰδαίασε ἴῃ [86 ὐτηῖος οὔ [ἢ6 Αϑϑυγίδῃβ. 
866 1 ἀγαγαά δ ,)ηοριιεγιο,ῖς ο Διέμευελ. 

ἐίοξζε}] ὙΠ ποσὰ ἰπ (ἢ οτἱρίηαὶ δοοογάϊηρ ἴο (ἢ6 ρυτε ΗΘ ΌΤΟΝ 
1.56 τηξΔῃ5 οἷοι5, Ὀαΐ ἴῃ Ἰοςσαὶ ἀϊα]εοῖα 1 σάτα ἴο Ὀ6 υδεᾶ ἴῃ {Π6 5εη86 ἰῇ 
ὙΓΊΘΒ [εγαπηϊδἢ ἤδγα δ ρ] ου5 ἱϊ. 

γοοζε] Τἤδβο, δηᾶ [ἢ σάνε Ψ ὨΪσἢ (ΠΟΥ σοηϊαϊποά, γεσα οἴη υϑοὰ 
85 Ὀΐαςεβ οὗ τεῖιρε ἴῃ (Π6 σουγβα οὗ [εν:βἢ Ὠϊδίουυ. 866 ἍἽδῃαρ. χνὶ. 16, 
4150 Τυᾶρε5 νἱ. 2; 1 ϑδῃι. χὶϊὶ. 6; δῃᾶ σοϊήρασε 15. ᾿ἶ. 19, 21. 

80. “4κώ τυλόρε ἐλοις αγέ 52οϊἠκ] Απὰ ἴδοι, υἱππάοσθᾶ ὁ09. Τῆς 
ΒἰΏρΡΊΪΑΥΙ 15 ρὰΐ οο]]εο νεῖν ἴοσ (ἢ6 ΡὈ]ιτα]. (Οοπιρατα νεσ. 31: ἐ(ἢ6 
ἄδυρμίεγ οἵ Ζίοη ;᾽, 50 4]5ο Ῥξ. χὶν. 12 (“ἴδε ἀδιρῆϊεσ οὗ Τγτα,᾽ τρδεδηΐϊηρ 
Τγτείδῃ τοδί 65). 

γεριίεεί 168.) γε τουῖἐΐ δαΐ»ε[10}1 ΤῊϊς ἰς 1Π1ποἰγταιοἃ ὉῪῚ δῇ Ἐργρίϊδῃ 
“Ργδοίίςε πηΐνεγϑαὶ διηοηρ [ἢς ἔειηδ]ο5 οὗ [86 δῖρθοσ δπὰ τη α]6 οἰαϑβαβ 
ΔῊ ΥΟΙΥ ΟΟΙΙΊΟΏ διηοηρ ἴμοβα οὗ ἴῃ6 Ἰονγεῦ οσγάδσϑ, ψνὩ]οἢ 15 μαὶ οὗ 
ὈΙΔοΚοηϊηρ (ἢ ς “ξς οἵ ἴῃς ογοϊ ὰς θοΐῃ δῆονβ δῃὰ Ῥεῖονν {πῸ εγὰ ἢ 
ἃ ὈΙΔοΙς Ρονάσσ οα]]1οα ξολέ, ΤὨΪϊβ ᾿ς. ἃ σοἸ γυῖα σΟΙΩΤΊΟΙΪΥ σοι ροβεά 
οὗ (06 5πλοῖζα ὈΪδοῖς, τ ῖσἢ ἰς ὑτοάποοαά ὈΥ Ὀυτηΐηρ 4 κΚὶπᾶ οὗ ἐξόαγ, δὴ 
ΔΙΟΙΊΔΪς σαϑὶη, ἃ βρεςῖεβ οὗ ἔγαηκίησεμηβα... Αολέ 15 αἶσο ργεραζγεά οὗ ἴῃς 
δ Κα ὈΪΔΟΚ ρῥγοάυςοα ὈΥ Ὀυτγηΐηρ ἴΠ6 5} 6]]ς οὗ αἰπιοῃμάϑβ.... 4 ρμΖέέρβορεν, τ 
ἐς σαΐά, τας 70γρ:εγῖν δε 707, ραϊμέΐμρ᾽ 1δδ ἐιζρες οὗ ἐλε ἐγεϊἑάς. ΤὨς 
ξολὲ ἰ6 ἀρ]! εα ν 1} ἃ 5π14}} ὑσόοῦε οἵ νψοοά, ἵνοσυ, οἵ εἰϊνεσ, ἱρεγὶησ 
τοτατάς [6 οηά, Ὀυΐ ὈΪυηΐ: [ἢἰς ἰς τηοϊπίοποα, σοπηοίϊίχηος ψ} τοβο- 
νγαΐοσ, θη ἀϊρρεά ἴῃ {π6ὸ ρονάου απ ἄγαν αἷοηρσ ἴῃ6 εἄρεβ οὗ ἴῃε 
ἐγε]ϊάς... ΤῊΣ ουβίοπι οὗ ἴῃτπ|5 οὐμδιηθηςπρ ἴδε ογεβ ργονδὶ δα ἀπιοηρ Ὀοίἢ 
56Χχαθ ἴῃ Εργρί ἴῃ νΕΙῪ δηοίθης {ἰπη65: (ἢΪ5 15 5ῆεννιι ὈΥ ἴΠ6 5ου!ρίθγος 
δηᾷ ραϊηϊηρβ ἴῃ ἢ τε ρ]65 δηὰ ἰοπιὺς οὗἉ ἰἷς οουπίγγ, δηὰ ζολέςνθϑββεὶϑ 
ἢ (6 Ῥτόθθ5 ἀπά ἐνεὴ ἢ ταπιαΐης οὗ 1ὴ6 ὈΙδοῖὶς ρονάεσ Πᾶνα 
οἴϊδῃ Ὀεεη Τουπᾶ ἴῃ ἴῃ6 δποῖθηϊ ἰοπ 08 (1,4 η6 8 2 7οαενς Ἐργόέίαρε, νοὶ, 1. 
ῬΑρεβ 45: 46)... 

γεμζεςξ ἐὰν 7πε6] ἀϊνι ει ὉΠ11| ΘΥΘΒ, ἰουοϊ Ὁ] Ῥαγίοδὶ [πη δυο δ, 
1.6. Ὀγ ἴδε Ῥγόσεθβ ἄρονε ἀεϑου θεά. δΑἰθμέ 15 [6 οἷον ἴογῃ οὗ γεμαὶ δὐὰ 
ὶς (ἢς ῥγόβεηϊ ποῖ ἴδε ραϑί ἴδῃβθ. [1 ΠΟΥ ὁσσυγθ ἤθγα ΟὨΪΥ, δα ἰπ οἱ ἀοΥ 
οὐϊίοης οὗ [ἢ6 ΒΙΡ]6 15 ἐουῃὰ ἰῃ εἰθνθὴ οἴμοσ Ῥαϑϑᾶρθβθ.0 Α,5 ἰῃϑίδῃοες 
οὗ 15 υ86 ἱπ ΘΔ οβρθάγο, σοι ρ8Γ6 
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41 ΤΕΚΕΜΙΔΗ͂, ἵν. ν. [νν. 31; 1. 
-..----..  θ6θὖὃθὖῦϑ ς΄... ΄.--ο ΠΡ. ι΄. 

ΖᾺν Ἰονθίβ Μ11}} ἀδϑριῖβα ἴθ, [ΠΥ Μ1}1 βθοῖκ τγ 116. 
ΕῸΓ 1 αν Ὠοαζά ἃ νοϊοε ἃ5 οὗ ἃ οσζδῃ ἴῃ ἰσγανδὶὶ, πα 

[Π6 δΔηρι ἢ 45 οὗ ποὺ [δὶ ὈΠΏροῆ ἔοσίῃ Πεῦ ἔτει οἢ1]ά, 
ΤΗΘ νοῖςεα οὗ (86 ἀδιυρδίεγ οὗ Ζίοη, ζζαξ Ὀενν δ] ἢ Πουβοὶῦ, 

ζλαΐ Ξρτεδαάθίῃ ἤθσ ἤδη, 
«δ αγέρ, ΥΟΘ ἧς 8 ΠΟΥ ! ῸΣ ΤΥ 508] 15 ψοαγιοα Ὀδοδιι56 

οὗ τ γάτο 5. 

ΟΙαρ. Ν: 1--ο. .9.5Σ 2λὲ διρίς ηιοηξ ἴοο φευέγε7 Δαν, Οοά 
εαημροῦ μέ ῥμπίδ {6 τυϊοξεώρόες ζαΐ 2γευαῖς ἀγόρι ἀζρά 
αηπα ἠοτν αἰίξε.. 

5 ΚΕυη γ6 ἴο δηά ἴτο [πτουρὴ [ἢ6 5ἰγθεῖβ οὐ Ταγυβαϊθηη, δηὰ 

““Απᾷᾶ Ν1}} γοὺ γέρμζ οὐὐ δηῃςίθεηϊ ᾿ονα αϑαπᾶάθσγ. 
ἩξἝάς. Νέράδς: ᾽ν. ἴῃ. 2. 216. 

ὙΜΉεΥα βῖρθμαβ δηᾶ στοᾶηαϑ, δῃηᾶ βοκβ ἰΠδὶ γεηΖ [ἢ6 ΑΥσα 
Ατἴὀὄ σηδάθ, ποῖ τηδτϊς ̓ ἃ.᾽" 

Μαεδείᾷ, ἵν. 3 (Εά. 1623). 
(7Ζ.ε Διῤίε- ογα Βοοῖ, ὈῪ Ἑλβινοοᾶ δῃὰά ΝΝ ρῆϊ.) 

ἐἦν ἴρυε»5] τᾷοϑθε ψῃοῦὶ ἴῇου ψνου]άεςὶ ἢάαγα 85 ραγδϊηουγβ, ἴμοβα ἔοσ 
Ὑν Ώοβ6 βυρροτχί ἴῃοα οατίεσί οἡ ἰπίσίριθϑ (11. 33, 36) ἀγὰ [8 ΝΕΣΥ ΟἸ 5, 
Ο 7εγυβα δῖα, 80 56 6]ς [ὯΥ Βυτῖ. 

81. ΤῊΥ ψ|165 514}} βᾶνα πὸ οβεοῖ; οσ δἰγθδᾶυν 1 ιθᾶσ (ὮΥ οὐῖθβ οὗ 
ΔΟΌΠΥ δηα ἀἰϑηΔΥ. ᾿ 

ἐλαΐ ὀεισαϊίεέλ ἀεγεο] Β89 βἰβ ϑίῃ, 
ἐλαέ τῥγεκάείζ ἀεγ Δαμαθ) ΒᾺ6 βίχούομοίδ ουῦ ΠΟΥ δηαβ (ἴπ ἰῃς 

δἰθταάα οὗ ἃ ΞῈΡΡ]1Δη1).. 
ὃς τυδαγί4] Β᾽π οὶ οχδυείθά. 

ΓΟΗΑΡ. ΚΝ. 1--9. [15 ΤΗΕ ΡΟΝΙΞΉΜΕΝΤ ΤΟΟ ΞΕΨΕΕΚΕ ΝΑΥ ; (ΟΣ σΑν- 
ΝΟΤ ΒΌῦΤ ΡΟΝΊΒΗ ΤῊΕΞ ΝΙΟΚΕΌΝΕΒΘ ΤΗΛΊῚ ΡΒΕΥΨΑΙΙ5 ΑΜΟΝΟ ἩΙΟΘΟΗ 
ΑΝ. ΤΟΝ ΑΙΙΚΕ. 

1. μη γέ ο αμπαᾶὶ )9ὴΌ) Ἰηβίβδα οὗ βαγίῃρ ϑὲΡΙΥ πδὶ σοοά τηδῃ 
ἡγοῖα ἀϊ σα] οὐ ἱπιροββῖθίςα ἴο δηᾶ ἴῃ Γ[Θγιβαίθτα, [6 Ρτορμεῖ βθ εκ ἴὸ 
αττοϑί [η6 δἰἰϑητοη ὮΥ σὨμΔ]]ΘηρΊηρ δῖ ἤράγοτβ ἴοὸ δηα οης ὈΥ ἃ [Βογουρῃ 
ἀπά εχίεησίνα βϑσοῆ, ὍΤῃα ἰαϑὲ ννοτάβ οὗ (ὴ8 γεσβα δῖα νυ ἀθη! δὴ 
Αἰςίοη ἰο [6 ὨιἰϑίοσΥ σοηίαϊηθα ἴῃ ὅξεη. χνιὶ!. 23--22. Α5 ΑΡγδῆδτῃ 
οδίαϊηοά ὮὈΥ ἃ 56116ε5 οὗ τεαιιε55 (δὶ ἴδῃ τὶρμίθουβ ἰουπα πη ϑοάοσα 
5Βῃοι]α ῥσγοσυγα 115 βαίθίυ, 50 ἤθῦα οὔβ ΘΌΑΙΥ πηδῃ 5 ἴο ἀο (Π6 {Κα ἴος 
7ογυβαίθη. Ὅῇα βίαϊοιηεηῖ, ἃ5 βϑϑοωϊηρσ ἴο ΠΏΡΙΥ ἰμαῖ ἴμθῖα ψγὰβ5 ποῖ 
Ἔνθ δὴ ἱπάϊν ἄπ] Ἔχοθρίίοα ἴο ἴἢ8 απίνουθαὶ ἀθρυύδυν ἴΠδι τεϊστιοα 
ἴΠεγα, ἢδς οδυξοά ἰο Ξοπια ἃ ἀπο Ὑ ψνϊσἢ [ΠῈΥ Ὦάνα βοιιρῆϊ ἴο ἐνδᾶὰδ 
ΟΥ̓ βαγίηρ (ῃΠαὶ [ἴῃς τἱρῃίεουβ νουἹὰ Ὀὲ δἰταϊά ἴο ψαὶκ δὐγοδᾶ, απ 9ὸ 
ΜΟΙ] ταπηδίη βῃν αρ, 85 ἀἰ ἃ 7εγοπδῃ δηα Βασυοἢ δἴοῦ ἴῃ6 ρα] ςαϊίοη 
οἵ ἴῃς οοῃίθηβ οὗ (ἢ ΤῸ ]] ἴῃ [6 εἶπγε οὗ ̓ Θῃοϊακίῃ. Οἰεῖβ ἤδνε ἴα Κθὴ 

- 



νν. 2---.} ΤΕΒΕΜΊΔΑΗ, ν. 45 

566 ὨΟΥ͂Σ, ἀπά Κηον, Δη4 56εῖκ ἴη 186 Ὀτοδᾶ ρ]ασεβ τπεγεοῦ, τ 
γε οδῇ ηὰ ἃ τηδῃ, 18 ἴθγε 6 σλ} {πᾶὶ Ἔχθουζεία Ἰπαρτηθηῖ, 
τῆδὶ βεοίκοίῃ τ[ῃ6 τὰ ; ἀη4 1 ψ|}] ρατάοῃ 1. Απηάᾶ τῃουρῇ 5. 
[Π6Ὺ 540, ΤῊΕ ΓΟῈΡ ᾿νθίῃ ; βυγὸϊγ {ΠΕῪ 5ννθᾶσ ἔα βεὶγ. Ο 3 
ΤΟΚΡ, αγέ ποῖ [Π1ὴ6 Ἔγδ5 Ὁροὴ {Ππ6 {πὴ ὃ ἴμου Πιαβῖ βί ΠΟ η 
τῆετα, Ὀπὶ {6 Υ μάνα ποῖ ρτιενεα; ἴθου Παϑῖ σοηϑιπηθα {Π6Π], 
μέ ἴῃογ πᾶν τεξαβεά ἴο τϑοεῖνα σοσγθοίοῃ : [πο  ἤᾶνα τηδαδ 
{εἰν ἔδοθϑ μαγάεσ [ΠδΔη ἃ τόοὺκ ; [ΠΕΥ̓ Πᾶνα σοίαϑεα ἴο τείυγη.. 
ὙΠετ,γείοσα 1 5414, ϑυγεῖὶν [Π656 γέ ῬΟΟΥ; [ΠΟΥ ΔΙῸ [00]15}: 4 
ἔογ {πον Κποὸν ποῖ ἴῃ6 ΨΥ οὗ ἴῃ6 ΤΟΒΡ, πο7 [η6 Ἰπαρτησηὶ 
οὗ {πεῖ αοᾶ. 1 ν1]} ρεῖ τὴς υηΐο {πλ6 ρστθαὶ σἤθῃ, δηᾷ ψ]]} 9 

1ηΪβ νεῦξε 845 ρτοοῖ (δῖ [6 ῬΡσόορῇξοΥ τηῦϑί ὑ6 Ἰαΐοσ (ἢ Τοβίδῃ. ὙΤηδγα 
15 Βοψενοῦ 20 περ οὗ δαορίϊηρ εἰἴμεῦ οὗ ἴῃ656 νἱενβ. ΤῈ ψογάβ 
Ὑ6ΓΕ ΠΟΘ πηοδηΐ ἴο Ὀ6 (ἀκοὴ ᾿Ἰἴογα ]γ. ὍΤΏΘΥ ἀτὰ Ὀιὺΐ δῇ δι ρῃαϊὶο δπὰ 
᾿νε ῖὶγ αΥ οὗ βἰδίησ ψμδὶ νγὰβ ἀου Ὀ{1655 [ῃη6 σαβ6 ὄνεὴ ἰονγαγάς ἴη6 δοπά 
οἵ 7οϑιδῃ᾽β τεῖρῃ, νἱΖ.---ο-ἰῃαΐ {ππ {|| σοοά (δὶ νγᾶ5 ἰδεῖ ἴῃ [Π6 ἰδαηά νγαᾶβ 
ἀγίνεῃ ουὖἱ οὗ 5'σῃί ὈΥ ἴ6 ργενδιϊηρ νυν] κεάηδϑββ, δη Ἔχογοϊβεα πο δΡ- 
ῬιδοῖδὉ]6 εἤεοϊ ἀροὴ 11. ὅϑόῖῃς στρῃίθουβ ψχεσα [ἤδη Ἰεἴ, Ἔνεὴ 85 ἰδίευ ἴῃ 
τς ὕπης οὗ Ζεαεκίδῃ [Π6 Ἰαϑὶ Κὶηρ οὗ Τἀδῃ (χχὶν. 5). 

ὀγοααΐ 24:65] τῇδ τηδτϊκεί- ο͵δοοβ δηᾶ οἵδεσ οὨϊεῖ ρ]αοεβ οὗ σεβοτσί. 
ἐπχέσεζεί}] ἄορ. Φχεσιίέ Ἠὰ5 δοαυϊγτεά ἃ τῆοτε Ἴοοηπίτγαοϊεα δηά 

ἴογῃιδὶ 56 η56 5ῖηςβ ἴδε [116 ἤδη τῆς Επηρ. Νεγϑίοη νγᾶ5 τηδάβ. 
7γ,ω411} σἰγεκεγιέγ, ροοα γα ; ΌΥ ὯΟ τηθδης σοηβηξά ἴο (γατἢ ἴῃ τυογας. 
2. Ὑμουρῃ [ΠΟῪ ἴακα [86 τηοβί βοϊθπλη ἴοστῃ οὗ οαίῃ, 85 ορροββά ἴο 

{Πο56 ΌΥ͂ μϑανβη, ὈΥ [Π6 βασίῃ, ὈῪ 76υιιβα] θη, ὈΥ̓ ἴΠ6 ΒεδΏ, (Μϑίϊ. ν. 34. 
3559) ΜΈΙΟΙ νΕΓα ἃ]1] μ6]4 ἴο Ὀ6 1655 Ὀϊηάϊηρ, ἴΠ6Υ γαῖ 56 1ἴ ἴο ρῖνε νεϊψῃϊ 
ἴο ἃ ᾿'Ϊ6. ὅεε ποῖβ οἱ ἵν. 2. 

8. ΤῊς ΓΕΡΙΥ οὗ [Π6 Τ᾿ 5ϑἜΏρ ΓΘ ἃ5 ἴο [Ἐς τϑβυΐὶ οὗ {πεῖν βϑδαγοῇ,. 
4λε ἐγιο.}} εἰμεεγέίγ. 5866 νθτ. 1. ὙΠΟΥ Ὦᾶνα [δουρῆϊ ἴο ρΡΙΘα56 ΤΊΘε 

ὈΥῪ ουϊνναταὰ Ὀ]ΔΠαἰϑηπηθηΐ5 ἀηὰ [ἢ6 δρρεάζγαπος οὗ ζένεγεηςα, θα Του 
Ὠαϑῖ βθεεὴ πεῖν Ὠδατγί. 
ἐόν ἄανε ν»ιαάφ ἐλεεῖ» γαζές ἀαγα2ῦ ἐδαρ α γοοξ] (Οοιηραζα Ἐζεῖς. 11], 

4 . Ζ᾽ εγεζογε] Απᾶ. 
Ἐκ Ρτορβοῖ {πιη κ5, βάτου 1 15 ρονευ δηά ἱρποόζαηοα πα τη 5] εαας 
{Π6τ. 
νοΐ] ὍΤῇδ β58πὶ6 ψοσά ἰβ τεηάδεγεάὰ “ἀοίε᾽ ἴῃ οἤδρ. 1. 26. ἷἰ 

5δεῖὴβ ΠΟΥ ΟνοΥ ἴ ποῖ ἴο 1ηοἰθάς αἱ ἰδαβί ἴο Ὀ6 ΠΘΑΥΙΥ αἰκίπ ἴο (ἢ6 56η56 
οἵ 5ῖηα]. ὅεε Νυι). χὶϊ. 11- 

ἐλε ταν οὗ ἐἦς Ζογα] ἴΐα ΑΥ ῥτγεβοσι θεὰ Ὁ Οοά ἰο τρδῃ (παΐ πὰ 
5δουϊὰ ναὶ ἴῃ 11. 

ἐλε γμάρηιομέ οὗ “Δεῖν Οοα] τι ννὩϊο ἢ αοά ᾿πᾶραϑ οὐ ἄδοτεαος ἴο Ὀ6 
τῖρῃϊ δηὰ ἰανίαὶ. Τὰς τεηάογίηρ οὗ ([ῃ6ς ψνογὰ ἴῇ 2 Κίηρβ χνὶϊ. τό 
ὙγῈ}1 ΠΙυπίγαία5. 115 πηθδηϊηρ ἤοτθ. Τῇ ϑδρλασιϊδῃ Ἰηχαλίσγαηῖβ “ Κηδνν 
ῃοῖ ἐἦε »ιαλ}97 οὗ ἴῃς ἀοὰ οὗ (ῃς Ἰαηά.᾽" : 



"κα, 

“πιο 

--- 
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5ρΘακ υπΐο {Πέτα ; ἔοσ {ΠΥ παν Κηόνη [ἢ 6 ΨΑΥ οὗ [ῃ6 ΤΟΕΡ, 
απά τὰς Ἰπαρτηθηΐ οὗ {πεῖς ἀοά: Ὀυϊ [656 μάν δϊοροίῃοσ 

6 ὈΤοΟΚδη [μὲ γοκο, σπά Ὀυτϑῖ ἴ1π6 Ὀοηάς, ὙΥ̓Ββοσείοτα ἃ Ἰοῃ 
ουὖὲ οὗἩ 1π6 ἔοτεϑβί 5}4]} 5]. ἴθι, σηα ἃ ψΟἹΓ οἵ {π6 ἐνοπὶηρβ 
5811 5001] (Πδτὰ, ἃ Ἰθοραγὰ 5141} ψαίοἢῃ οὐϑὺ [Π6ῚΓ οἰξί65: 
ΕΥΘΙΥ οὔθ ἴδαΐὶ ροείῃ ουἱ ἴἤθησα 5}4}} Ὀ6 ἴογηῃ ἴῃ ρίθοθϑ: 
Ὀδοδιιδ6 {Π6ῚΓ ΓΔΒ ΤΕ 55] 5 ἀΓῈ ΤΏΔΏΥ, αη4] [ΠΕΣ ὈΔοΚ5 ἀϊηρθ 

 ἅτ6 ᾿Ιηογϑαβεᾶ. σὸν 5841} ρασάοῃ [π66 ἴοσ (15 1γ Ἂοἢ]}- 
ἄτγθη ἢδνε ἔουβδίθη τη6, δηα ϑύογῃ Ὁγ ζλενι ἐδαΐ αγέ Ὧο βοάϑ: 
ΜΏ6η 1 Βα ἐξα [Π6ηὶ ἴο 186 (1, {6 γ ἴδῃ σοπηηεα δάυ!]- 

δ. τ.εν λαῦυε ἔμοτυ"] ὙΠΕΘΥ μάνα ᾿ιδὰ Ἰεἴβαγα ἴο βίυαγ (Π6 1ἃνν, δηὰ 
ἴο Ιϑϑτῃ ἱπεσγείστουι (ῃ6 ν}}}} οὗ σοά. 

ὀγοξζορ ἦς γοξε, απαὶ ὁπ ἐλ δοπω}] οὗ ἴῃς 1 δἀπὰ οἵ οὐεάϊθηοα. 
ΤῊς Ὀομᾶς δῖε ἴδμε ἰαϑίεηϊηρβ οὗ ἴ[ῃ6 γοκα Ἰρορ [86 πεοκ οὗ ἴῃς Ὀεαϑὶβ 
(αὶ δᾶ 1ἴ. 

ΤῊΐβ νεῖδα βυρσεβιεα ἰο Ὠαπίο ἴπε ᾿πᾶραβ ἰπ [ἢ6 ορεηΐηρ (αηίο οὗ ̓ ὶξ 
Ζιγηος 

“Α Ἰοηβ δϑρθοί, νῃϊοἢ δρρεαγεᾶ ἴο τη, 
Ης ϑεεηγχοα 45 1 δραϊῃηϑί τὴ ἢθ6 ψέσγε σοϊηΐησ 
ὙΥΙ μεδά ἀρ] οά, ἀμ Σὰ τανεηουβ Ὠυηρεῖ, 
50 (δαὶ 1 δεεπχοα (ἢ6 δἷζῦ ννβ αἰγαϊὰ οὗ Ὠΐπὴ; 
Απᾷ 8 58ε- ν ο] 8, [ηαὶ τ 411 Πυπροτγίηρς 
ϑεοιηθδα ἴο θὲ Ἰδάδη ἴῃ ΠΟΥ Τηδαρτθῃθ55, 
Αμπά τΏΔΩΥ [ΟἹΚ [45 οδιιβεά ἴο ᾿ΐνα ἔοσίϊοσγῃ "᾽ 

(δηίΐο 1. 1]. 45-.51. 1, ΘὨρίο] ον 5 Ττδηξ. 

θ6. ΤΏς Ὀοαβὶβ ἤεῦα τηθηϊοηδα ἅττα ᾿ΙΘΥΑΙΥ τηθδηΐϊ, δηά δῖὸ ποῖ 
Ὠσυτγαῖϊνα οὗ ἴῃε δπεῖαυ. ΤὨΪβ 15 δῆ νῃ ὉΥ [ἢ ἀἰ εγθηϊ βουῖβ ΠΟ ἢ τὸ 
ὀπυπγογαίεα. (ὐοιηρᾶγε ἴοσ [Π15 ἔοσῃῃ οὗ Ῥυῃιβῃηιθηΐ [,ον. χχνΐ. 22; 
2 Κίηρϑ χυὶΐ. 25; δη4 50 ΕΖεϊκ. χῖν. 15. 

ευεριΐρρ5}}] ἀθβοσίβ. Τῆς τηϊσίαα γοβα ἴτοτῃ [86 δἰ μ]ΑΥ Ὑ οὗὨἩ ἴδα 
ἔνο Ψψογάβ ἰῃ ρδρτενν. ὙΠαὶ αἰεεέγίς (845 Ορροβθᾶ ἴο ἃ τνογά, τηθδηΐησ 
τἰπλ6) 15 [6 πρὴϊ τεπάογηρ 15 ἑαυ μοῦ βμῃοννῃ ὈΥ ἴῃ 6 Ράγα]] 6] βὴ ἢ “ἃ 
Ἰίοη ουἱ οἵ δε ,ογε:2.᾽" 

ἐεοῤαγ1}1 ῬααῦμΘΣ. 
“υαίεΐλ οὐεγ] 116 ἴῃ τγαὶϊ ἔοσ, δουιϊξ ἴο βριυΐῃρ, δ8 185 ἴῃ6 ουβίοτῃ οἵ 

{656 δηϊπ)α]5. (Οομρδσα 105. ΧΙϊ. 7. 
΄. Ξἴοὺ] ὝΆΥ. 
ΖΔ] [Ὡγ {1116 βῆ εβ8. 
4ὰ» εὐλϊάγε] με Ῥθορῖςα οἵ Τγαβα θη δἱ ἰαγρα. 
7 αά 74 ἑάενε ο 1.6 γε οἵ, δοςοσζάϊηρ' ἴο δποίδπευ σεδάϊηρ, 7 λαά 

ὀομ»αῖ ἐλεηε 10 τη:6 ὧν οαίά. ΤἨΪβ τεδάϊηρ, ψ ῃ]ο ἢ ἀϊθετς ἴο [Πε 5] σηξοβὶ 
Ροββίθ]ς δχίεπι ἰπ [6 Ηθῦτον ἴτοτῃ ἴῃδὶ σεπάδγεά ἰῃ της ἘΠρΊ5ἢ  6Γ- 
5.0, 15 ὁ ἴῃ ὙΒΟΪΘ [ἢ6 τοσα Ρσο Ὁ ]6 ΟΠ6. 

ΤῊς Ιαϑὶ ρασὶ οἵ ἴῃς νϑῦβα 15 θεβδὲ υηδεσϑιοοῦ ἴῃ [6 βθῆϑε οὗ {αἱ 1}}]655- 
655 ἴο {μεῖς Ὠϊνίπε ὅϑρουβα, Ὀυϊ ρεῖθαρβ ν ἢ αἱ 1οαϑὶ δῇ δ] βίο 
ι0 ἴ.6 ἰτχηρατζο σἰϊο5 ΠΟ Ὦ δοοοτῃραδηϊθα Ἰἀο]αΙΤΥ. 
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(ΕἸ, 8Δη6α Δϑβε ]θα {ποηηβεῖνοβ ὈΥ ΤΟΟΡ5 ΖΞ ἴῃ 6 Πιαιγ]οίϑ᾽ 
ἤοι86ε5. ὙΠΘΥ Μέγα ὧς δὰ ΠοΙῖβεβ 1Π [86 ΤΩΟΤΏΪΠΡ : ΘΥΕΙΥ͂ 8 
ΟὯΘ ΠΕΙρΡῃεα δἤεσ ἢἴ5. πείρῃθουτ 5 ψιΐθ, 9411 1 ηοὶ νἱϑϊῖ ο 
ἴον [Π656 Ζλζηρες 7 5811 ([ῃ6 ΤΟΚΡῸ: δηᾷ 5411] Ὡοΐ ΤΥ 501} Ὀ6 
δυξηρεα οἢ 5:ςἢ ἃ πδίοη 85 [15 Ὁ 

10---ιτ8. 7πὲφὴϊ οὗ 1λε γεε]ΐσιρ᾽ οΥ «εειγξν τολίοἦ φγευαῖίς, 126 
.“Ζογά τοῦ φῥεοίτν ὀγίηρ ὦ σεροίαζηηρ 70έ. 

Οο γε ὕΡ ὕροῃ Πεσ ν8115, ἀπᾶ ἀεβίσου , Ὀμΐ τηδὶτα ποὶ ἃ ἢ1]] 1ο 
οηά; ἴαΚα δ'ΑΥ ΠΟΙ ὈαΓΠ]ΘΙΘηϊ5; ἔοσ [Π6Ὺ “76 ποῖ [ῃΠ6 Τ.ΟΒΡ 5. 
ΕοΥ {με Ὠουδὲ οὗ 15:86] δηὰ ἴῃς μους οὗ Τ᾿ ἀδῇ ἢάᾶνα ἀδαὶϊ σα 
ΨΘΙΥ ΓΟ ΔΟΠΘΓΟΌΒΙΥ ἀρδϊηϑὶ τη, 5411 ἴῃς 1ῸΒΡ. ὍΤΠΘΥ ἤδνα 1. 
Ὀε]164 16 10ΕΡ, δηᾶ αϊά, 722: ἐς ποῖ ἢ6; ΘΙ ΠΟΙ 5}.4}} δν}]} 
σΟΠ6 ὌΡΟῚ τι5; ΠΕΙΙΠΟΙ 588}} γὰ 566 5 ΟΓΑ ΤΟΣ [ΔΤΏΪΏ6: ΔΠΩ 13 
16 Ῥτορἤδίθ 5141] θβοοιηβ νη, δηὰ ἴῃς ψοτὰ ἐς ποί ἴῃ 
16: [ἢ15 5}4}} 1ἃ Ὀ6 ἄοης υπῖο Πο. ἈΝ μογείοσα [Π1|5 τὸ 

8. ἐπ .ε π|077110}] τουηρ᾽ ΔΌοπῦ. 

10---18. ἹΝ ΒΡΙΤΕῈ ΟΕ ΤΗ͂Ε ἘΕΕΙΙΝΟ ΟΕ ΒΕΟΌΕΙ͂ΤΥ ΨΉΙΓΘΗ ῬΚΕΨΑΙΙ,5, ἡ 

ΤΗΕ [ΚΡ ΨΊ1Ι, ΘΡΕΕΒΡΙΧΥ ΒΕΙΝΟῸ Α ῬΕΒΟΙΑΤΙΝΟ ΕΟΕ.- ͵ 

10. 201} ταῖπετ, ἐμέο. 
δεν τυα 5] ῬυοῦδοΙγ (μ6 Τπουρπμὶ ἴῃ [ῃ6 ῥσορῃειἶδβ τοϊπα 15 [μαϊ οἵ ἃ 

ΨΙΠΟγατα νυα]]εὰ ἰη. Ἦδεηοε [πε υ8ς οὗ [6 ῥτεροβι το ἐη2ο αρονθ.0 Ἠς 
Πιδά Δἰγεδαγ Πκεηεᾶ [ογιβαΐεαι ἴο ἃ σέμέ (11. 21). (Οοιηρᾶζε ίοτ ἴῃς 
ἤρυτο 15. γ. 1, εἴς. ἱ 

“παξε ποέ α Με ἐμά] Ἐοχυ ἴῃς σμαγαοίθϑεῖς οὗ ῬΥΓΟρΡΏΘΟΥ Βετα 5πενῃ 
866 ἰν. 27 ἀῦονα, 1 [6 ταηλαιῖς δηα τείεγθησθς ἴῃ 6 γα. 

δαζζἠεριο)15] ἐρμαἶγ 15, 50 ἃ5 ἴο Κεὲρ ὑρ ἴ86 ἤρυτε οὗ ἴῃς νῃθ. (οτὴ- 
Ῥϑῖε ἴογ ἴῃς ἰδουρῶς 15. χυἹ δ. 56. Οὔπεσνε (δῖ ἰὲ 15 [με [6 11]5 ΟὨΪΥ, 
ποῖ {πΠ6 νἱηὰ ᾿1ῖἴ561,, [δὶ τηυδὲ 6 σεπιονεά. Τῆς ἀεροηογαῖθ τη θτ θ Σ5 
οἵ ἴῃς παίΐοῃ, ψῇοβα σομηθχίοῃ ὙΠῺ ἴῃ σδηῖσαὶ βίαὶκ ἢδ5 νἱσγίι !] ν 
(ΘΔΞΘΩ, ἀηὰ ὯΟ ΠΟ ἸΟΏΡΕΥ ἀσγανν 580 ἔἴσοτι ἴῃ τοοῖ, 416 ἴο θὲ ὑυπηδὰ 
ΔΓΑΥ ὉΥ δανεοσϑιυ. 

12. 7 ἐς ποέ δε] ΝΏΘη ἃ ρσορμοῖ Ῥδδῖβ ἴο ἵἴβε (σοά 5 τηεββαρε οὗ 
Ἰνατηΐηρ, {Ππεῖσ τε ρΪγ 15: Τῆς ῥσορδεῖ 15 ργεδοβίηρ ἢΐβ οὐ ᾿ῃ νη τ οη5; ἱξ 
ἷΞ ῃοῖ οὐ ψὮο ςρεακβ ὈῪ ἡπὴν. Αποῖδποσ νἱον 15 (Ππαΐ τὨεἰἷΓγ ΤΕΡΙΥ͂ ἷς 
εαυϊναϊεηὶ ἰο παῖ οὗ ἴῃς ἴοο] (Ρ5. χῖν. 1). “ὝΒοῖε ἰ5 πὸ ἀοά;" μναῖ 
119 15 1655 ἡ Κε]γ. 

13. αμκαᾶ ἐδε 2γοῤλείς “1411 δεζοῦμε τοΐμα 51}}} τῃ5 νογάβ οὗ (6 
σε ]]Π1ου5. 

ζδε τυογ ἢ] 2572 τυλο :Ρεαξε, ἴῃς 1ΟΚΡΌ. 
Ζλ:5}] ΤῈ δοοογτάδηςς ψ] ἢ [π6 Ρτορμοιἶδβ οση ἴτθαῖβ ΤΠΔῪ 1 ΠΑΡΡΘΏ 

ἴο ἴβε. “ὍΌ6 Ιοτὰ ἀο 80 ἴο γοι δηὰ τόσα 8150 ἰβ [88 ΓΕΡΙγ οὗ [16 
Ὁ Ροϊονίηρ [ενν8. 
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5811 [ῆ6 ΤΟΚΡ ἀοά οὗἉ Ποβῖβ, Βδοδίιβὲὸ γα βρθαὰκ [ἢ]5 ποτά, 
Ὀ6ΠΟΙ4, 1 ψ1}} πᾶ ΤΥ νοσγᾶς ἴῃ ΤΥ τηουτῇ ἔτο, δηᾶ τηϊς 

.5 ῬΘΟΡΪ6 ψοοῦ, δηὰ 1ἰ 5}4}1} ἀδνουγ ἴθ. 1.0, 1 ΜῈ} Ὀσπὴρ ἃ 
πδίϊοη προῦ γοι ἔτοιῃ ἔασ, Ο ἤοιιβ6 οὗ 15γδ6], βα ἢ [86 ΓΟΚΡ: 
1 ὧς ἃ ΤΙΡΉΥ παίϊοῃ, 1 ἐς δὴ δηοϊεηΐ πδῖοῃ, ἃ παίοη ΨΏΟΒ6 
Ιδηριαρε ἴμου Κηοινεβί ποῖ, ΠΟΙ ΘΓ πηἀογϑίδηθϑὶ ναὶ [6 

τό 58Υ. ΤΠΕΙΓ αυΐνεῦ ἦς 85 8η Ορϑῖ 5ΘρΌΪοῆγε, ἸΏῈΥ αγέ 8]] 
17 ΤΑΙΡ ἢ γιόη. Αηα [ἢ δ Ὺ 504}1 οδξ ὉΡ 1ἢ1η6 Παγνεϑῖ, δηα τῆν 

Ὀτεδά, τουλέολ ἴΏΥ 5οῃ5 δηᾶ τ ἀδυρηϊογ 5ῃου]α δαΐ: [Π 
5}4}} δὲ ὋὉΡ γ᾿ βοοῖκβα δπὰ {π1ὴ6 Βοτάβ: [Π6} 5}4}1 δαὶ 

ι ὉΡ [ἢγ νίπε5 δηά τὰν ἢρ ἴγεθϑ: [ΠΘῪ 514}1 πηρονογϑἢ (ὮΥ 
18 [δορά οἰἴ65, ψ μογαίη ἴδοι ἰτυπιε κι, ἢ [86 σννοτά. Νενρι- 

1Π|61655 ἰῃ [Πο56 ἄδγϑ, 58ἢ (ἢ6 ΤΟΒΡ, 1 ν}1}} ποῖ τᾶ Κα ἃ {{]} 
εηά νι γου. 

14, εοδιι56 γε (ἴῃ 6 Ῥδορ]ε) ἄδην {μπᾶῖ [6 ννογὰ 15 ἔσγοτη τῇῆϑ, 1 ψ1}} 
ταᾶκα τὴγ (Τ]6γεσηδ ἢ 5) ψγοσάβ ἴο σοπὶε ἴο Ρᾶϑ5 διὰ {πεῖν {]Β] πλοηξ ἴο 
ἄδνουγ ἴῃ6 ΡΕΟρΡΪε ἃ5 ἢτε ἄενουτβ νοοά. 

16, Ο λοιε γα ΤῊϊΪΚ δά άγεϑβ ποῖ ε5 οὗ οουτβα Γυἀδῃ δηᾷ ἰς 
οὐδ πιδάθ ἴο ΠΟΥ ὈΥΪΠΟΙΡΑΙΪγ, θὰ ΟὨΪΥ 85 σεργθβθηΐϊαῖϊνε οὗ (6 ψ ΏΟ]6 
Ὡδίϊοῃ, Ῥοϊῃ (ἢς οσαρῖϊνε μαζί δπᾶ (ηδὶ ψῃ]οἢ 5{}}} τειηαϊηθα ἴῃ Ῥδ]θϑίης 
δρᾶ ΜὩοἢ οοπίαϊηοα τϑ θεῖς οὗ 4}1} (ἢς {{1065. 

»ερλ1}}] ἐμαάμγίρρ, ποί 10 ἐξ ροέ γἱα οΥ 15 ταῖϊμβεσ ἰῃ8 βεῆβα οὗ ἴδε 
Ἡξεῦτεν. 

αρεῖφ!} Οοιηρατὸ Οὐδηδϑὶβ χὶ. 31. Ἐνεῃ αἱ [δε [θ οὗ Τοσδὴηὃξ 
τηϊρταϊίοη ἔγοτῃ ὕτσ, 1 γγᾶβ ἃ ἝΥ οὗ [6 Ολαζάες. 

τυοτς ἰααραρε ἐλοι ζρηοευεσί μιο] ΤῊ5 νγὰβ οὔθ οὗ (6 ἴδύγοῦβ ἔογε- 
(ο]ὰ ἴῃ Ὁοαῖ. (χχνι]. 40) 45 ἃ Ἷοηβοαιοποα οὗ ἀϊδορθεάϊεηοθ. Αρρϑδὶς 
ἴοσ ποσοῦ ψουϊὰ ὈῈ ἔπ 1 1655 θη τηδάδ ἴῃ ἃ ἴοησια ποὶ υπάεοτγοίοοά ὈΥ͂ 
ἴδε 5ἰΓΔΏΡΈΕΓ. : 

16. 7εῖ7γ φερνε ἐς ας ανε οῤέρ ξοῤμίελγεῖ Τἢε ἤρσυτε οὗ Ξβρεεςοῖ Πόσα 
ἀϊθοτς βοτηοννηαϊ ἴτοπὶ (Πα ἴῃ Ῥβδὶπη ν. 9,. “ὙἼΠοῖσ τῆγοδί 15 ἢ ὀρθῃ 
ΒΘρυ οὮῆ τε." ὙΤΠοτε [Π6 βεῆβα ἰ5 ἰῃδί ἰΐ βῃδίοθβ ἄονγνῃ ῃδίθνεῦ οοσὴθ5 
τη τεαςἢ. στε [Π6 ρΡοϊηΐϊ οὗ σοιηρατγίβοῃ 15 [πὶ “845 Δ ὀρεῆ γσταᾶνε 
ὶς 4|1εὦ νι ῖτἢ ἀοδά τηεη, 80 [Ὡς αιυΐνες οὗ [15 ΘΏΘΙΩΥ 15 δ|1εὰ ἢ 
ἀοδ αν π}155}165. (ΚαεΙ].) 

7Ζ ἀεὶ» φιῖνεῦ} ἙἘὸογσ ἴῃ6 τηεηοῃ οὗ [6 ΘΏΘΙΩΥ 858 Ὀοντηθη σοι ρατα 
ἷν. 20. , 
ἼΤ «υλίελ ἐὰν τοης απάᾶ ἐὰν ἀσειρλίεγς σλοιά ἐαἢ οτ, 7 δεν ςλαϊ] καξ 

Ζὰ»γ 5οη5 αγιεὶ 1ᾧ» ἀαπσλίόγς. 
εὐ ἕλεν «λα ἐνιρσυεγῖδλ] 1ῦ Β.Δ11 Ὀχϑδὶς ἄονσῃι. ΤῊΪϊβ ἰ5 {πῸ τηοϑὲ 1 κεῖγ 
56η56 οὗ ἴδε Ηδῦτον νου, ὨΙΟΝ 15 α͵σοὸ ἴῃ [Π6 5ἰησιϊαι, δἃ5 τὰ τὴς 
Θδυ]ϊεῦ νου ἴῃ ἴῃ 6 νοῖβα 1 τὰ ἐχοεριίοῃ οὗ ἴμ6 ϑεοοηά. ΄ 

“τυογ1} ταραηϊησ ΘΔΡΟΩΒ οὗ ὙΑΣ ΘΏΘΓΑΙΥ, ἃ5 ἴῃ οἶδρ. χχχὶῇ. 4; 
ἘΖεΚ. χχνΐὶ. 9 (᾽'αχεβϑ᾽). 

18. Α τέῃεναὶ οἵ ἴῃ 6 ῥγοζηΐβα δ (ῆβ θορὶπηΐησ οὗ [Βε 5ϑοϊίοῃ (ν. το). 



νν. 19--24. ΤἸΕΚΕΜΙΑΗ͂, ΝΡ. 49 

19---295ώ. 774 εαπ5ε 07 1 ἐς πιιαλ' » γεδείομς ςρίγ 1, σπά 
67 ἀευοίζογε 20 τριγμδΐ ἀγα φοσζζ ραΐρ5. 

Αηά [ἴ 50.411} σοΐὴθ ἴο ρᾶ55, ἤδη γα 5}4]} εβαγ,  πεσείοσε 1 
ἄοιῃ [6 ΤΟΕΡ οὖ Οοά 8ἃ]] [ῃ656 ζάζηρς υηΐο υ5ὺ [ἢδῃ 588]1 
ποῦ ΔΏσοΥ {Π6Πη], Γ1Κ6 45. γε ἤδνα [ουβα θη ΤΏ6, δηα Ξοσνεά 
ΒΌΔΩΡΕ ροαδβ 1 ὙΟῸΓ ἸΔΠ4, 50 5}4}} γε 56ῖν6 ΒΈΓΔΏΡΘΙΒ ἴῃ ἃ 
Ἰαηα ζἀαξ ἐς ποῖ γοιτθ. δο]αγα [Π15 ἴῃ [6 Βου56 οὗ Ϊδοοῦ, 9η 
δηᾶ ΡυὈ] 5 1 ἴῃ Τυἀδἢ, βαγηρ, ΗΘΑΥ ΠΟΥ, [ῃ15, Ο ἴοο] 5ἢ ὅς 
ῬΘΟΡΙΘ, δηά νιῆουϊ υπάαεγβίαπαϊηρ; ΏΙΟΒ Πᾶνα ὄγθβ, δηά 
5866 τοῦ; ΜΏΪΟ Πᾶνα 6815, δῃηα ἤδδσ ποῖ: δα γε ποῖ Τὴ Ρ 22 
58:11} [ῃ6 ΤΙΟΒῸ: 01} γε ποῖ {Χϑ 0 ]6 δῖ ΤΥ ργόβθηςθ,; ΨΏΙΟΝ 
ἴᾶνεα ῥ]δοθα [ῃ6 βαηᾶ 207, ἴῃ6 Ὀοιηά οὗὨ [ῃ6 564 ὄν ἃ ρεῖ- 
Ῥεῖυαὶ ἄξογεο, ἴΠδῖ 1 σδηηοΐ ρ455 1: δῃά τῃπουρῇ [ῃ6 νᾶνθβ5 
τῃεγεοῦ ἴοβϑϑ {Π6ΠΊ5ΟΪν 65, γεῖ οδῃ [ΠΟΥ ποῖ ῥγθνδι]; 1βουρῃ 
ΠΟΥ τοδῦ, γαῖ οδῃ [ΠΟΥ ἢοΐῖ Ρ8855 ονεῦ 1: Βαυϊ [ἢ]5 ΡΘΟΡΪΘ 23 
Πδίῃ ἃ σενοϊηρ δηα ἃ τεῦς] ου 5 Πεατῖ; [ΠΘῪ τὰ τενο]ιθα 
Δηᾶ ροῆβθβ. ΝΕΙΕΓ 540 [6 1ἢ {ΠΕῚΓγ Ποασγί, 1,οἴ 15 ΠΟΥ͂ ἔδασ ο( 

19---29. ΤῊΕ ΟΑὔΞΕ ΟΕ ΤΗΙΒ 15 ΑΗ 5 ΚΕΒΕΙΙΙΟΟΒ ΒΡΙΕΙΤ, ΑΝῸ 
ἨΞΕ ὈΕΝΟΤΙΟΝ ΤΟ ὕΝ]ΌΒΤ ΑΝῸ ὈΕΟΕΙΤΕΌΙ, ΟΑΙΝ8. 

19. ΤΠα σοηῃποχίοη οὗ ἱμουρῃΐ ἡ ἢ [Π6 1Δ5ῖ βεοϊίοη 15 [μὲ 116 (Π6 
Ῥυμῃιϑῃηθηῖ νγὰ5 ἴο Ὀ6 βδνεσα, ἴῃ ψιοκαάμεθο  ΏΊΟἢ ἢδά οΔ]]6 ἃ [ἴ ἑοτί ἢ 
νγὰ5 στοβϑ5. Νοῖίϊςθ δἷξο ἴῃς δάἀδριαϊίοῃ οὗ [6 Ῥυη ϑημηθηΐ ἴο [86 ἡδίιγα 
οὗ [86 οἤεηςε. 

ἐμ α ἰαμά ἐδαΐ ἐς ποΐ γομγ] ϑυοῖῦ δὴ δχρσεβϑίοη δ5 [5 ψου ἃ ὈΥ ἢ 
ΤΏΘΔΠ5 ἢανα Ὀξεῃ 50}{4}0]6, 1 (ἢε ἐῃεαν [Ὠγεαίεηθά Ὀγ [Π6 Ῥσορῇμεῖ ὑγετε 
της Θογιίδηβ, ὯΟ 6,6 ἃ σουϊηρ ΡΕΟΡΙῸ, Πανὶ ην πο ἄχϑά Ὠδρθιϊαίίοη. 

20. ΑἀάτεΞβοοα ἴο 8411 Ὀγβίδηάειβ, 80 Ψ|}1 σῆαγε ἴῃ [6 ῥγορδει᾽β 
ΒΟΙΤΟῊῪ Δ Πηἀἃ ΖΕΔ] ἴογ τείοσπηδίίοη. Τῇ ἴνο ρτεδΐ αἰν βίο οὗ [6 Ῥεορὶβ 
8τα μετα πηεηιοηεα αἸ5ΕἸ ΠΟΙ Ὺ ἴῃ ογάθσ ἴο ρῖνε στεδίεσ ὑπίνεσβα τυ δηᾶ 
ςοπβοαιδηΐ 50] ΘΠ 1Ὺ ἴο [Π6 ΔΡΌῬ64] ψΨῈΣΟΝ 7 ΥΘΙ 18} τᾶ ]ς 65. 
31. Ἐοτ ἴδε βένετε ἰδηριιαρα ἐπιρ] ογϑα σοιηρᾶγε οΠΔΡ. ἵν. 22; Ηοϑβ. 

ὙἹ]. 11. 
22. τουλίολ λσὺς 2]αεεα 1λε 5ςα"4] Οοὐὖἶβ 2οτυξῦ 45 βῆεσσῃ ἴῃ Ὡδίαγα 

1Πυπιταϊεα. Τῆς βαπά δρρεδῖβ Ὀυΐϊ ἃ ἔδεν]α Ἰηθδῃβ οἵ σϑϑβηρ ὈΪονν5 
δΔαπηϊηϊξίεγοα ΟΥ̓ ἴοῃβ οὗ ναίοσγ, γεῖ Ηξ μᾶς ογάδι θα ΌὉΥ (ῃ6 ἰανγε οὗ 
παῖατε [δῖ ἐξ 5041} Ὀ6 βυβηοϊθηϊ ἔοσ ἴῃ6 ραγροβθ. [5 ποῖ βυιοῖ ἃ ἀοἄ ἴο 
Ῥε ἰεαγεάν 

23, Τα Ῥεορΐα σὰ ποΐ οὐδάϊθηξ ἃ5 ὄνθη ἱηδηϊγηδία ἡδίυσα Ἶ5. 
ὦ γευοδέζρσ αγ»α α γεῤεοίζοις ἀέα»1] ΤΏΉΘΥ τα ποῖ οοηΐθηϊ 1} τανο]έ, 

ἷ.6. ἀγαυίηρ ὈΔΟ0Κ ἔγοι ἴῃς ἱστὰς οὐ, αυτηρ Η5 βογνῖςο; Ὀπΐ δοίυδ]}ν 
1δ κα ὉΡ ἴῃς Ῥοβίοι οὗ ἔοεβ. 

424. Οοὐδβ ,»γαζέ ἃ5 βἤθνψῃ ἴῃ πδίυσε 1Πυβίγαϊθ, Α5 ἴῃ6 Ῥϑορῖα 
τείυϑοά ἴο ἴδασ Ηἰπι ἴῃ σοποϊἀδγαίίοη οὗ ΗΠ ῬοΟΤΟΥ (ΟΣ. 22), 50 ΠΟῪ 
1ΠΟῪ 1411 τὸ ἔδασ ΗΠ ψο Ὀεβίονβ [8ε ψνεδίμοσ Μ ΏΙΟΝ 5841} Ὀσίηρ ἴο 
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50 ΤΕΚΕΜΊΙΑΗ, Ν. [νν. 25---27. 

τῃ6. ΤΟΒΚΡ οὖσ Οοά, τΠδΐ ρίνειῃ ταῖη, Ὀοΐῃ [ἢ6 ἔοσηοσ δπὰ 
1ῃ68 Ἰαιίοι, ἴῃ 815 βεδβοῦ: Ὧδ σϑβεγνεῖῃ υηἴο τ1.5 ἴῃ6 δρροϊηϊθα 

25 ΘΟ Κ5 οὗ ἴῃ6 Βατνεϑί. Ὑουγ ᾿πιαυ 165 ἤᾶνα τὐχηθα ΔΥΤΑΥ 
{[π656 ζάζιρς, δηα γουγ 5'η5 αν σι ΠΠο] θη ροοά “λέγε 

Ξ6 ἔτοτῃ γοὺῦ. ΕῸΣ ΔΠΊΟΠΡ ΤΥ ῬΘΟΡΙΘ ἃῖὲ ἰουηᾶ σψ]οκοα πε: 
1Π6Υ ἰὰγῪ νναῖῖ, ἃ5 ἢ6 ἴῃμαϊ βείεῖἢ βῆδγεβ ; [ΠῈῪΥ 5εῖ ἃ ἴτὰρ, ἴδ 

27 οδῖοῃ θη. Α5 ἃ οἂρὲ ὅς 1} οὐ Ὀϊγάβ, 580 “γέ {πεὶγ Ποιι568 
[0]}1 977 ἀδοεῖῖ: {πογοίοσα ΠΟΥ τα Ὀδοοίηθ ρστοδῖ, δηἃ ψάΧθῃ 

ταδία ΠΥ ἴΏ6 ῥγοάυςε οὗ (ῃ6 86] 4. ὙὍῇὰ ρσορῃεὶ ἴἢ18 τραῖκεβ ἃ βεοοπὰ 
ΔΡῬΘ4Ι] αἡ βοπισανῃδῖ αἰ ἤεγθηΐ στουπάς ἔοτὰ [ἢ6 ἰοστηοσ οὔθ. ἊΑ8 [ἢϊς 
Ρτοοῦ δάάγεββαβ 11561{ σ εῆν ἴο ἴῃς [πουρδιῆι! ᾿ς σαγ5 “72 ἐλεῖγ ἀεαγί.᾽" 
ΑἿΥ οὔδ οδῃ ροϊοεῖνα ἴπαὶ σοά 15 ἃ Βεϊηρ ροβϑεββεά οὗ οιυθζ. Τί 15 
ΠΕΟΕΘΘΑΙΎ ἴο οοηδίαος δηά τεῆδοὶ ἀροὰ Η]5 δοίϊΐοῃης ἴπ 186 νου] οὗ 
παίαγο Ὀεΐοστα ψγὰ Ῥδγοοῖνα (μαΐὶ Ηδ 15 αἷθο ἃ ἀοα Ψ}ο τι565 ἴμαΐ ρονγεγ 
ον Ἰονίηρ' Ῥαγροβαβ ἰονναγαβ τηδῃ. 

γαΐρ, ὀοίά 226 707,27 αγα ἐλε ἰα1127] ὙὍῆδ ἴογηιοσ (-Ξ δασἶγ) ταΐϊῃ ννᾶϑ 
Ὀεΐνψθοῃ Οοἴοῦεῦ δῃα Ὀδοοιαθοσ, [ἢε Ἰαίίεσ (611 ἴῃ Μδσγοῃ δπᾶὰ Αρτῖὶ. 
ΤΠ6 ἴοσπηοσ τρδυκεά πε γμεοά οὗ ργονίῃ δηα Ὡουτ θη οὗ ἴῃς 
σοΥΏ, ἃ5 ἴμαἴ ψνὩ]οἢ (ΟἸ]ονγεα ρῥγεοεάεβα 115 ἱηραιπογίησ. 

2λε αδῥοΐρέεα τυεεξς οὐ ἐζς λαγυεη}] ἴδε βαενθὴ ψθοκβ ψῃϊοἢ ἱπίεσνοησά 
μεΐψοε ἴπ6 Εδαβί οὗ ἴ[ῃ6 Ῥαβθονϑῦ, δπᾶ ἴῃαὶϊ οὗ ,εεκβ. Αἱ [π6 ἔοιπῃοσ 
Ἐδαβί ου [86 ἄδν αἰζογ ἴῃς Θδρρδίῃ ἴῃ6 ῥὑγεϑί νανεά ἃ 5βῃεοαΐ οὗ [ἢς ἔσχϑῖ- 
ταϊϊ5. Ὀεοΐίοταο ἴῃ6 ΓΟΘΟΚῸ ([μδν. χχὶϊὶ. το), δἀπᾶὰ δρσαΐπ δἱ ἴμ6 Εδαϑςὶ οὗ 
 δακβ, Ὀσχεδά οἵ [6 βιϑί- πιϊῖϊ5. νγὰ5 οἤεγεά (νετ. 17). Οὐ ἴῃ6 φασ θοῦ 
οσοδϑίοῃ Ὀδυ]οΥ νγνᾶ5 ἴΠ6 οετγίηρ, οὐ ἴῃς ᾿αἰοσ ψῃρϑαῖ, ἰῃ6 ἵνο Βαγνθϑῖβ 
[πυ5 Βανίηρσ ἃ σοῃϑί ἀεγϑΌ]6 ἰηΐεσναὶ Ὀείψεθη [Π6Π|. 

2δ. ΤΠε τποβί πδίμγαὶ βθηβα οἵ ἴῃ6 νεῖϑα 15, ποῖ [πα ἴπεβ6 Ὁ] ββῖηρς 
τα οοπίϊηιιεα, Ἡ 116 ΟὨΪΥ ἴΠ6 τσὴ τεᾶρ [Π6 Ῥεηεῆϊ ἔσοῦιὶ ἴθ (50 τὶ 
[Π6 Ῥγόρμεὶ ψουἹά θΡ6 δἀάγεββίηρ [ἢ6 ρονδγγ- β ΠΟ Κα πλὰβ5 ομΪγ), Ὀυϊ 
ταὶ οἡ δοσουηΐ οὗ [ἢ6 5'η5 οἵ ἴῃ6 παίΐίοῃ, ἴδε Ὧδ5 Ὀθθὴ ἃ τϑᾶϊ ἕδιϊαγο 
ἴῃ ἰἢ6 διγουηῖ οὗ ταῖῃ δηα σοηβοα θη ἴῃ Παγναβί. 

46. αγὲ 7ομριαὶ τοΐϊοξεα 9262] ταεῃ οὗ βυςὶ ρτεαὶ νι ιοκεάηθθς 85 ἴο 
ἰηΐδοί ]]. 

ἐλέν αν τυαῖῇ ἸῺ ἴῃ6 ΗθΌτονν [18 γεγῸ 15 ἴῃ [ἢ δἰηρυΐατ, ἰῃ ογάοτ 
ἴο Ἔχρσεββ (δε ἱπαϊνίάυδὶ, 50] 1 γΥ, βία [ὯΥ δοίίοη οὗ [ἢ656 νν]οκεα σηθη. 

ας: ἦς ἐδαξ τεἰζοίλ 56.7.5] 8δ8 ΤΟΥΊΟΙΥΒ δῦοορ. “Βιτάσδϊομοις Ὠιάα 
Ῥοἰηά 6 οχίθηἀεα πεῖς Ὁ}} [Π6 Ὀϊγάς ἤανα ροῸπα ΤΠ, 50 85 ἴπδη ἴο ἄγαν 
ἴθ ἰἰρῃι" (Κεῖ). Τῆι ἴπ686 τηθη δίίδοῖκ [Π6 ῬοΟΥ δηᾶὰ Βοηδϑβί. 
Οοπῖρϑζα 15. χχῖχ. 21; Μίςο. νἱϊ. 2. 

1742] . ᾿ἴζεγα!!ν, ἐἰδεένγΟγ 67. ᾿ 
ἐλεν εαἰοὰ τ:62] ὙΏΘΥ ὉΥ {πμοῖγ νγ1165 ἀο 48 ΝΙτησοά 18 βυρροβεὰ ὮΥ 

δῃοΐθηϊ οομητηθηΐϑίοσβ ἴο ἤᾶνα ἄοπα ὈΥ ἴογοα Τῆς (δὶ άεε Ῥασαρίιγαθς 
ου ὕβδηῃ. Χ- 9 5Ρ6Ά8[κΚ5 οὗ δὶπὶ 45 “ἃ διηΐεγ οἵ [πΠ6 50η5 οἵ τηβη. ᾿ 

21. εαρε) ἃ ΜΊΟΚΟΥ Ῥαϑβκοῖ, ἴῃ Ὡς ἢ (6 Ὀἱϊγάβ, 858 ΤΠΕΥ ψετα σδυρῆϊῖ, 
ΕΊα Ραοεα. [11 νγὰβ οἰοβεὰ νἱἢ ἃ 114. [{ 15 ἰἀθηϊτίοαὶ τὲ τμαΐ τλδη- 
οποά ἴῃ Απλοβ (ν11ϊ. 1), “ἃ δαςξζεΐ οἵ Ξυτητηοσ {πἰἰϊ.᾽ 
ἀεεε 1] τἰοο5 σαϊμϑα ΟΥ̓ ἀεοοίϊ. 



νν. 28---31.} ΤἸΕΚΕΜΙΔΑΗ, ν. δι 

Ποῆ, ὙΠΟΥ ἅτε ψάχθη ἐδ, {ἴΠΕῪ 5ῃϊη6: γοᾶ, [ΠΘΥ ΟνΘΙΡΔ55 :8 
[ῃ6 ἀεεάς οὗ ἴῃε νψιοκοᾶ: (ἢδγ πάρε ποῖ τὴ6 οδιιβθ, 1Π6 
οδυβε οὗ ἴῃ6 ἐδίμου]οθθ5, γε ΤΠΕΥ Ῥτόβροσ; δηάᾶ [6 σρῃϊ οὗ 
ἴ[ῃ6 πεεᾶν ἀο ἴμδῪ ποῖ προ. 98.411} 1 ποῖ νυἱϑδὶῖ ἔοὺγ [656 29 
ζλέησεῦ 5411} ἴ[ῃ6 ΓΟ : 5141} ποῖ ΤΥ 500] ΡῈ ἀνεηρεά οὐ 
ΒΌΟΝ ἃ ΠδῖΊΟη 85. 1Π15ὺ 

40,31. “4 γοῤλέεῖίς, δγίεεῖς απαᾶ 2εοῤίε φἦαγε 2.6 ρ172.. 

Α ψοηαοΓΗ͂Ι] δηὰ Πουτῦ]6 (πἰηρ 15 σοιητητ64 ἴῃ [6 Δηὰ ; 30 
[ηὴ6 Ρῥγορ μείβ ὑσορῇδϑυ [8] 5εἶγ, δηα {Ππ6 ρῥυδϑῖβ Ῥθαγ στὰ]6 ὈΥῪ 3: 
ΤΠΕΙΣ πηθΔη5; Δηα ΤῊΥ̓ ΡΕΟΡΙΘ ἰονα ὥ ἦανε 1 50: δῃηὰ ψῇῆσῖ 
Ψ1}} γε ἄο ἴῃ πε επὰ ἱβεγεοῦρ 

428. τυαχέρ 72 Ἑδίμεβς νγὰβ Ἰοοϊκο ἃ οὔ δ5 ἃ πτηδτῖς οὗ ργοβρεσίγ. 
Οοχρατε Ὀδιαί. χχχὶϊ. 15. (“7 ἐϑυγαη νναχεά (δὶ δπά Ἰιοκοά Ἢ Ῥ5. χοῇ. 
14 (ὝἼΠΕΥ 5841] ὈῈ ίαϊ δπὰ ἢουτϑϊηρ᾽᾽}); Ῥτον. χχυ . 25 (“δ μα 
Ῥυκεῖῃ Πὶ5 ἔτυβὲ ἴῃ ἴῃς ΓΟΚῸ 5141} ὈῈ τηδάε αι" ἢ. 

σἀΐμε] τεΐεσγγίησ ἴο {Πεὶγ 5]6 6 Κη 655 οὗ βἰκίῃ. 
συεγβαςς ἐλε αἰδεαῖς 97 1.6 τυϊεξεα] 5ὸ Ὀογοπᾶ Ῥουπὰ 1π ν]οϊκθ 988. 
γ)εὲ ἐλέν 2705247] ὑμπδῦ ΒΟΥ ΤΙΔΥ ῬΧΌΒΡΟΣ, ἰ.6. (μα [ῃ6 ογρῇδῃβ ὈΥ͂ 

ἍΒΕΙΥ ΠΕΡ τ Δ  τεοεῖνε βυ σσΟΥΓ. 
29. Τα τείγαϊη [Δ Κθὴ ὑὉρ ἀρδίῃ ἔγτοτ νεῖ. 9. 

80, 31. ῬΕΟΡΗΕΤΘ, ῬΕΙΕΒΤΘ ΑΝῸ ῬΕΟΡΙῈ 5ΒΗΑΚΕ ΤῊ ΟΟἿΙΤ. 

80. ΤὨϊΞ νοῦβα δηά [Π6 Ὁ] ον ηρ' οΘοηίδϊη ἃ 5 ππιηρ Ὁ οὗ [μ6 ομαγρα 
ἀραϊηκίῖ [Π6 Ρεορὶθ. 1,βδάδοτγϑ δπὰ ρββορῖε υῃϊΐαε ἰῃ ἀϊβαβεςιοη. 

«υογια,7γ7γωἢ ὉΟΣΤΙΌΙΘθ. ὙὍὙμὰε νοτάὰ Ῥσορευυ τηθδῃ5 ἀδβοϊδίίοη, ἀ6- 
βίγυσ 0}. 

81. “Πδη Απιοὸβ δηά ᾿ϑαϊδῃ διδοῖ ἴῆ6 ρῥυϊθϑίῃοοά οὗ Τυάδῃ, 
[Π6Υ 5111 [6] (ῃδϊ [μετὰ σοπηαϊπεα ἴῃς Ῥσχορῃεῖβ οὐ ψ ΏοτΩ [6 ἠδίϊοη 
οουἱά [411 ῬΔοΚ. Βυῖ ψΏεη [Θγεγλδὴ τηουγηεα ἔογ 5γαϑὶ, ἢ6 ἔεϊς (μαι 
ἴῃοτα ψγὰβ ΠΟ τϑϑεῖνα ἴἰῃ ΤυἀΔἢῆ. Απὰ ψ ἤθη [Π6 Ῥυίεθιῃοοά οἹοββὰ ἴῃ 
ΒοΚ(116 ΔΥΥΑΥ ἀγτουπά Ὠΐῃι, ἢς δ]ς ἴῃδΐί, 85 ἴαγ ἃ5 6 πιβα θη γγχὰ5 σΟἢ“ 
σογηοά, [Π6 Ῥτορμεῖς ψψεσε πο βιρροχίεσβ.᾽" (ϑιίδηϊογβ σειυσά Ολεγε, 
11. 441.) 

ὁγ ἐλεοῖγ τιϑαρ 5] 8ὖ 180 1 μδηᾶ8. 
απο »»ν ῥεορίε ἰρυε ἐσ ἦστε τὲ 50] Τὴ βυδ]θοὶ οἶαθ5 δὺθ ΟὨΪΥ ἴοο 
Πρ ἴο Ὀ6 τη 516 ἃ ὈΥ (μεῖς συϊεσς. Ιονα οἵ ἰἀοϊαίτυ μα5 16 [86 ψ ἘΟ]6 
πδίοῃ ἴο ἴαγῃ [Ποῖγς ῬΔῸΚ5 ὑροὴ πὶ 0 σμοβα ἴθ ἃ5 Η15 ΟὟΏ. 

ΓΗΑΡ. ὙΙ.1--8ὃ. ΤῊΕΒ ΕΌΚΕΙΟΝ ΑἈΜΥ ΑΡΡΕΟΑΟΗΕΒ ΑΝῸ ΡΕΚΕΡΑΒΕΒ 
ὙὍΟῸ ΒΕΘΙΕΟΕ ΤΕΚΌΒΑΙΕΜ. Α ΒΒΙΕΕ ΙΝΝΙΤΑΤΙΟΝ ΤῸ ΚΕΛΑΕΝ 
ὙΊΙΒΌΟΜ ΕΝῈΝ ΝΟΥ͂. 

Ιῃ 1τῃϊ15 ομαρίεσ Τϑγετιΐδῃ διχῆ θ5 [ἢ 6 Ῥθορὶα ἢ ἃ ᾿νε ὶν σεργαβθηΐϊα- 
κτίοῃ οἵ ἴῃς ἰσοῦῦ]ες [δαΐ ψτεῖε δ μΒβαπᾶά. ῬὉῆα Τῃδρίοσ ΩΔΥῪ Ὀδ αἰνϊἀεα 
ἰηΐο ἔουγ 5ϑοϊΐοῃβ, δδοῦ, δίζεσ (ες ἢγϑί, Ὀερὶ πηϊηρ ἢ [86 τννογάβ, “ἼΤμυ5 
5δἢ ἴῃς Ι,οτὰ. ΤΕ ἢγϑι (1:---8) ἀδρίοῖβ [μ6 ἀρρσοδοῦ οὗ [Π6 ΔΥωῚΥ ἀπ 
{16 ΡῬσερασδίίοῃβ ἴοσ ἃ βίερε ; [6 βεοοῃά (9---1 5) ἀθβοῦῖρεβ ἔπε σαρίατα οὗ 

4---2 



ξ2 ΤΕΒΕΜΙΑΗ, ΓΙ. ἵνν. 1, 2. 

(ἬΑΡ. ΝὟῪΊ. 1-8. Ζ46 2 γεῖρε Αγηῖν αῤῥγοασεδες σμαᾶ 27ε- 
2αγες ἴο ὀεοείορε 7ογμδαίόνι. ΑΔ ὀγι ᾿πυϊαορ 0 ἰδαγὴ 
τυ δ 071 Φύοῦε γοῖυ. 

θ6. Οὐ γε ομη]άτγεη οὗ Βεη)αιηΐη, ραίῃοῦ γουγβοῖναβ ἴο δε οὐϊ 
οὗ τὰ6 τάδ οὗ 76γιβα] θη, δηα Ϊον ἴπ6 ἰππτηρεῖ 1η Το ϊκοα, 
δηά 56 ὉΡ ἃ βρη οὗ σε ἴῃ Βα -Πδοσοσεῖῃ : ἔοσ ΘΝ} Δρρθάσγοῖῃ 

2 οἷ οὔ [6 ποίη, δηᾶ ρσγεαὶ ἀδϑοίγυοιϊίοη. 1 ἢδᾶνα Πκοηδά τῃ6 

ἴῃς εἰἴγ; [6 τηϊγτά (16---1ῖὴ ἀδοίαγεβ ἰδὲ (Π6 ἴοττηδὶ οἤδσεϊηρβ τηδάδ ἴο 
αοά 5841} ποῖ Βεῖὶρ [ἢθτὰ ἴῃ [86 ἀδΥ οἵἉ [Π6}Ὶ ἰγου]6 ; [ῃ6 ἐουσίἢ (22--30) 
86ῖ5 ουἱ [86 σππιθ! Υ ἡν ἢ ΙΓ Ὦ [Π6 ΘΉΘΩΥ 5}4]]-. τοδὶ ἰῃ δηλ. 

(ἰαἸνίη σοηϑίάοτγ [6 ᾿νε ὶν ἀδβογρίίοη οὗ [ῃ6 ᾿Ἰηναβίοη απ εἷοσα 85 8 
Ϊαϑὲ δἰἱδιηρὶ ἴο σϑδοὴ δᾶγβ, ψὨΏοἢ Ὠδᾶ βῆθνῃ {Παπηβοῖνεβ ἴοο ἀ0}} ἴο 
αἰἰοηὰ ἴο ἴδ 5τρ]Ὲ δῃῃοιυησεπηθηΐ οὗ ἱπρεπαϊηρ ἀἰξαβίου. 

1. 0. γε εὐλτἰάνε): οὗ δερ)α»εῖ»} (α) Γ Ἔγθγωϊδῃ νγᾶϑ ἈΪη1561{ ἃ Βεη)ατηϊῖο 
(οἢδρ. ἱ. 1ὴ, (ὀ) ΤἜυυβαϊθῖα να ἰῃ Βεηῃ)απνίη, 86 Ὀουπάδγυ θεϊννεθη ἴπαξ 
ἀὐρ6 δηᾶ υἀδἢ Ἱγἱηρ ἴῃ [16 ν]|1Ὲγ οἵ Η ποι, ἴο ἴ[ἢ6 βουτῃ οὗ (Π8 οἰῖγ-. 

᾿Ζεζοα] Α νἱ]Π]αρα οὰ δὴ εἰεναίεα δηά βρτγεδάϊηρ 811} αἀρουΐ εενθῃ 
τη ΐἶε5 βου οὗ Τγυβαϊθτη ἰοσπληρ' ρατὶ οὗ [6 ταηρὲ νυ ἰοἢ βἰσεῖοθβ ἔγομι 
ἩδΡτοη ἰοννασαβ ἴδ Π)εδα 56ε4ά. 81 Τ]εσοπῆβ νηρ ἴῃ. Ῥα]εϑίίης βρθακε 
οὗ 1ἴ ἃ5 ἀΔ1]γ Ὀείοτε ᾿ς ἐγεβ. Τὴθ ἠδηιε, ἀετνεά ἔτοπιὶ 4 Ηδεῦτεν τοοῖ 
τηβδηΐηρσ 20 σἰγίξε, ἀου Ὀ11655 χείεσϑ ἴο ἴῃς αβίεηϊηρ οὗ (εηΐ-Ρερβ ἱπίο ἴῃς 
στουηά, δηά ἰδιι5 ἀδποίεβ [ῃ6 ραβίογδὶ σμβασγδοῖθυ οὔ [Π6 ἱῃ μα ἰϊαηί5. ΕἼοτα 
Τεκοα οᾶπιε []οα᾽β ““ψν156 ψοσηδῃ (2 θδπ. χῖν. 2). [ἴ νγὰβ [86 ὈΪΓΓΏΡΙαος 
οὗ Ατλοϑ (Αἴ. :. 1), δηα 1ἴ ΟΥ̓ 115 ᾿ΔΠΔὈϊΔη5 ΑΓ θη οηδά οἡ βανογαὶ οἴπος 
οὐςαβίοηβ. [{ 5 511} ποιὰ ὉΥ ἴμ6 βατγα παιηθ (Τεϊοῦ᾽ ἃ). ΤῊΘ τυϊης 
ΠΟ ἢ τα ουμα ἴποτε Βοννενεσ ἀ΄Ὸ ῬΧΟΌΔΟΌΪΝ 411 οὗ (ῃγβίϊδη ἰἰπηοβ. 
ΤΏοτα ἰδ ἃ οΪδῪ οἱ ννοσάβ ἰὴ ἴμ6 οτἱρίηδὶ, ἀερεηάίπρ' οἡ ἴἢ6 οἷοβα ϑἰ τα] ασῖεν 
Ῥεΐνψθθῃ [06 ῬσΟΡΟΥ Ὡᾶηα δηά {π6Ὸ Ηδρτον ἔοσ “Ῥίον ἴδς ἰγυπηρεῖ.᾽ἢ 
Βουθ 1655 ἰμεγεΐοσα 1Ὁ 15 ΡΥ ΪΥ ἔοσ (ἢΪ5 σεάβοη [πδΐ Το 15 τηθηςἰοηδά, 
ΔΙ ΠΟ Ρἢ 1 15 4150 [ΠπογουρὮ ΪΥ ἀρρτσορτίαία 85 ἃ ἰἴόνψῃ ἔα βου ἴῃ [πᾶφᾶ, 
δηά (λπῈ6 ἴῃ ἴμ6 αἰγτεοίίοη ν ῖοἢ σνουἹά Ὀὲ ἴα κθὴ ὈΥ ἴῆ6 ἱπῃδὈιδηῖς ἴα 
(ἢς ἐνεηΐ οὗ ἢισῃῖ Ὀεΐοτζε δὴ ἱηνδάϊηρ Ποκῖ ἴτοτῃ [86 πογίῃ. 

α τἷρηε οὗ 3γ4] ΑἸΙΒΠουρΡἢ ἴῃς δ ῦχενν ψψογὰ ἀεξηοῖεβ ργορειΐν ἃ εἱστιαῖ, 
δΔηΔ δ5 ΠῸ ΠΘΟΘΘΒΑΓΥ σχείοσεῃηοα ἴο ἔτο, (ῃ6 ΕΠ Ρ 5} 15 ἀλελεῖνα οοττοοῖ, 
85 ἃ οΙΤὰ οἰοβαὶν οοπηθοίεα Σὰ [ἢ15 ΟἿδ 15 υδοᾶ ἴῃ ἰαΐεσ Ηδθῦτεν ἴο 
ἄεποίῖς ἴῃ6 ἔτε Ἰρῃιεαά ἴο ρῖνε ποίϊςα οὗ ἴ6 δρρϑάγδηςα οὗ ἴμῃε πονν 
γοοῦῦ, ὉὯδα 58π1|6 ΟΓγὰ 85 1Πδῖ ιιϑϑοὰ ἤθτα ἰ5 ἰουηὰ (Ἰυᾶσεβ χχ. 238, 40), 
το ἀδποίε ἃ Ρ1Πὰγ οὗ βιλοἶτα ἀστοεαᾶ ἸΡΟῺ 85 ἃ βρη). 
Βείλ-ἀαεεγ 4} (Ἡουβα οὗ ἴῃς νίπογασι ) πηδπιϊοπεᾶ εἰϑενῆοτα ΟὨΪΥ 

ἴῃ ΝΟ. 11. 14. 51 7δγοτὴθ 5ρ6δῖκβ οὗ ἃ ν]]αρο ΒΘ -Δοῆαστηδ οὐ ἃ Ἀ1}} 
θεΐνεοη [Θταβα] 6 πὶ δηά Τ κοα. ΤὨῊϊβ ροβι οη σογγεβροπάς ἴο ἃ οοῃΐϊοδ]- 
βῃδρεὰ ἢ1]] οδ]]δά {π6 ΕἼδηκΚ τηουηίδϊῃ, σοπβρίσαουβ ἴσοι ΒεῖΙΘἤ δα, 
διὰ πνου]Ἱὰ 6 ἃ νΕΓΥ 50} 140}]6 5ροῖ ίοῦ ἃ Ῥεδοοη βἰδίοῃ. 

αῤῥεαγε] 18 Ἰοοϊπρ᾽ ΤΟΣ, ᾿πιρ᾽ γίηρ εαρθσηθθβ. Οοραζο ᾿πᾶρεϑ ν. 
48 ζἸοοκεα ουὔἱ})})). 

2. 7 λασνό πξερμεα] Ἱ ὯδνΘ ἀθεϊσογθᾶ. ΤΠς Ἡδῦτον γοτῦϑ ατὸ ἰάθη- 
το] ἴῃ ἔοστω, Ὀαΐϊ [86 ββῆβε δῖα σϑαυῖγοβ [δα Ιαἰζοσ, 



νν. 3--6.] ΤΕΕΚΕΜΙΑΗ, ΓΙ. 51 

ἀδυρῃίεσ οὗ Ζίοη Ὁ ἃ σοσηθὶυ δηάᾶ ἀεϊιοδία τυορίαπ. ΤῊΘ 3 
βῃδρῃοσγας νι {ΠΕῚΣ ΗοοΪ5. 541} σοΐὴβ ὑηΐϊοὸ μεσ; [ΠΥ 5841} 
ῬΙϊοἢ φἀε7, ἰθηῖβ8 δραϊηδὶ ΠῚ τουηᾶ δρουΐ; [86 Υ 584}} ἐεεὰ 
ΕΥΕΙΥ͂ ΟἿΘ 22: Ὦ1]5 ὕΪασθ. ῬΥδρᾶσγα γε ΑΙ δραϊπϑὶ ΠΟΥ; 8156, ς 
δηά Ιεΐ ὺ5 δὸ ὕΡ δἴ ποοῆ. οα υηΐο ιι5! ογ [ῃ6 δ ροείῃ 
ΔΎΑΥ, ἴΟΥ 106 βῃδάονβ οὗ ἴῃῆ6. δνδηϊηρ δῖα βίγείςῃεα ουξζ. 
ΑΥδα, δηᾶ ἰδεῖ 18 ΡῸὸ ὈΥῪ πιρῃΐ, δῃηά Ἰοῖ 15 ἀθββίσου ΠΟΙ ῥρᾶ- 5 
Ιαοθ8. ἘῸγ ἴμυ5 Βαῖῃ [06 ΤΟῈΡ οὗ Ποβίβ βαϊα, Ηδνν γε ἀονῃ 6 
ἴγ665, Δπα οαϑδί ἃ τηοιηΐ δσδιηδὶ [6 ι βα]θι; [(Π15 15 [86 ΟΠ 

219 α εογιεῖν ατι6α αἰεἰϊεσίε τυορεα»}} ΘΟΙΆΘΙΨ διὰ ἀο]!οαὺθ (85 5810 18). 
ΤῊ]5 15 Ῥγο Δ ΪΥ σἱρῃΐ, [Π6 νεσβα σοηβετυτηρ ἃ ἰοηᾶον Ἰδπηοηΐ ονοσ [ἢ 6 
111-|αϊεα οἰἴγ, δῃά ἴῃς ἰθυλϊηῖηα βἰΠρΌ Αγ Ὀδηρ υϑεὰ ἴῃ δοοοσγάδηςα ψ ἢ 
Ή τον Ἰάϊομι ἴο ἀδποίςε [6 ἸπηδΌϊδηΐθ ΠΟ] ]Θοινεγ. Αποίμοὺ τεηάετγ- 
ἸῺ ὙΠΙΟΩ 15 αυαϊΐα ΡΟΒΒΙΌ]6 15 ““10 ὦ αξίμγαρε, γέα, α ἱεαηγίοις ῥας- 
ηεγαρέ Ὦανε 1 ̓ ἰκεηεα [6 ἀδυρδίοσ οἵ Ζίοη.᾽ 

8. Τα ἀεναβίδιίοη ὑγοάἀυσεοα ὈΥ {116 ΘΠΘΙΩΥ 15 ΞΘρόΚκθὴ οὗ υηᾶογ (ἢς 
ἤἄριτε οὗ ΒΡ ῃοσάβ, νοβα ἤοοκϑ εαΐ ὉρΡ [ἢ ἢεγρᾶρσα Οἢ Ἔν ΕΙΥ 546. ΕῸΣ 
5ῃερμοσας ἴῃ [ἢ6 56η56 οὗ ρεύβοῃβ ἴῃ δ ΟΣ Υ, σοτρασγα σἤδρ. 11ϊ. 15. 
ΤΠοΓα 15, ἃ5 οἰβον σα, ἃ τϊχίηρ οὗ τιϑίδρμοσ δπά ἴδοϊ. 866 [ηϊτοά. 
ΒΑΡ. ἰϊ. 8ὶ 8 α. ' 

ἐφ ον ὁ716 17. Ζξς 2526] ΤῺ ἩδΌσονν 15 ΠΟ] γ, ἐαεὰ λίς δαμαά, ὙΠΕΥ 
588] ηοΐ ποϑᾶ ἴο Θῃοσοδοῦ ΡΟ οὔθ δηοίμεσ. ὙΠΘΥ ΜΨ11] βοὴ Ὀ6 Δ] 
ΔΌυΠἀΔΗΓΥ ἴο πα ϑυ [μετηβοῖνεβ ἴῃ Πδὶσ νη ροχίίοῃ. 

4. νεβαγε] βδισῖν. Οοιηρασγα 15. χὶϊ!. 3, ὁ“ΤΩΥ 5δηοι βεα οἠδ5,᾽} 
βαϊὰ οὐ 1ῃ6 διτηῖθβα βυιτηοηδα ἴο ἀεβίσου Βαῦγ]οΩ. 8:66 αἷβο 7ετ. 11. 
27. 28. ΤΠδ δῃςουηρ' ΠΡΟῚ ὙΨΑΥ τγὰ5 Ἰοοϊκοα ὩΡΟῊ ἃ5 ἃ 5ο]θῃγη σε]ϊρίουβ 
δεῖ, δΔηα τνγᾶβ δοσοιῃρδηΐθα ΕΥ̓ σοτσεβροηἰηρ' σΟΓΘΠΟΏΪ65. ΕῸΥ [ἢο56 υϑοὰ 
ὈΥ 186 7εννβ ἴῃ δοοογάδῃησοα τυ ἴῃς Μοβαὶς [ἂ»ΚΥ 5εῈ ει. χχ. 2, εἴς. 
Ἐοτ ἴδ6 εἰ ρ᾽ ουτηθῃξ οὗ Υἰϊε5 ΟἹ ϑ ἢ δὴ Οσοδϑίοη ὈΥ ἴῃ6 Βαρυ]οη ΔΏ8, 
ΠοΏραχα ἘΖεϊκ. χχὶ. 21--232. 

αέ ποορ}} Αἱ [15 {πὸ δὴ ΔΙΤΥ νου] σοηθγα ν 6 ταβιίϊηρ δἰίασ (ἢ 6 
ΤΟΥ ΩΡ ΤΑΔΙΟὮ, δηα ἀνναϊτἰηρ 6 σΟΟΪοΥ {ἰ{πὶ6 οὗ ἴῃ6 ἀδν ἴο τϑϑυϊὴθ 
δοῖῖνε ορεγαίίΐοῃβ. ϑύσἢ ἰ5 [ῃ6 δαρογηθβα οἵ [ἢ6 ἘὨΕΤΩΥ͂ ἴῃ [15 σᾶ56 
Βονγανοσς ταὶ [6 Ψ1} Ὀσανα τ[ῃ6 δ1}} Ῥόνγεσ οὗ ἴῃ6 βϑυηΐβ τᾶγβ.0 Νοοῦ 
αἶκο ψουἹὰ 6 δὴ ὑῃ1ΠΚ ΟῚ τἰπὸ ἴο ὈδῈ αἰἰδοϊκοεά, δῃὰ 58ὸ ψουἹὰ Ὀὲ ἴῃ 
ίανοι οἵ (Π6 Ὀεβίερεσβ. (ὐσηρᾶτα Χχ. 16. 

δ. Το ἱμπηραίϊεπος οὗ (ἢ6 5οϊϊουβ δἱ (86 ἀθῖαυ ἰακοβ (6 ἴογηι οὗ ἃ 
ἀοπηδηά ἴοσ ἃ Ὠἰρῆϊ δϑβϑυϊε. ' ᾿ 

6. 4ἴειυ γε ἄστυγε 1γε.5}] Ιἰ ἰβ ἴσας [πὶ ἴπ6 ἔενβ ουἱ ἄοννῃ [Χ665 ἔοσ 
16 Ῥύγροβε οὗ υδίηρ ἴῃ6 Ψψοοῦ ἴῃ πτηκίηρ [Ποῖ ἀρ γοδ 65 ἴο ἃ οἰ. 
Οοιάραστε “ἼΒουῦ 5ῃα]ῖ Ὀυ}ἃ ῬαΪνασκβ (ἢ ἔτεθβ ποῖ Ὀεΐπρ' ἔγαϊξ [γ6 65) 
αραϊησὶ (6 ΟἸἿ [Παΐ τηδκεῖ γγὰσ ψ᾿ ἢ (Πεε,᾽ ει. χχ. 2ο. [ἰ σδπηοῖ 
Βούγονοσ 6 αἰδοονεγοὰ ἤοσὰ [6 Αϑϑγγίδῃ τῃοηυτηθηῖβ ἴπδΐ συ ἢ νγ85 
1.6 συκίουι οὗ (παῖ παϊΐοη. Ὅε τηυϑὶ (Ὠεσγείοσα σα ρροβα [Π6 σοϊῃσηδηᾷ ἴο 
ΤΠΊΡΙΥ 5ἰΤἸΡῚῪ ἃ οἰ δασηρ ΔΨΑΥ οὗ 81] οὐβίδο]δβ ἴο (86 ἀρ ρσοδοῇ οὗ [ῃ8 δῃδιηγ. 

ἔγ265] ῬγοΌΔΌΙ]ν ΒΟῸΣ (0190 Οἱ 8) ὑχΣ968. 
εαξί ὦ γιοιρ»}] Ἐλιὴλ νγ85 οδιγεα ἴῃ Ὀαϑικοῖβ, αῃα ρουγεὰ ἴῃ ἃ ἤθᾶρ, 



τὰ ΤΕἘΞΕΜΊΑΗ, νΊΙ. ἶνν. 7---ο. 

ἴο Ὀ6 νἱδιῖ64; 586 ἐς ΠΟΙ ΟΡΡργδθϑβϑίοῃ ἴῃ 16 πηϊάβὲ οὗ ἢεσ. 
7 Α5 ἃ ἰουπίδιη οσδϑίοίἢ ουὔἱ ΠΟΙ γνδίθυβ, 580 58ὴ6 οδϑίϑιἢ ουἵ ἢδσ 
Ψ]ΟΚΟάη655: νἹοίθησοα δηα 5001] 15 Πεαγά 1ῃ ἤεσ; Ὀεΐοσε τὴ δ 

8 ΘΟΠ ΓΙ ΠΠ14}}Υ ἐς ρτίοῖῦ δά νψουηᾶβ, Β6ε που ᾿ηϑιπιςίεά, Ο 
76. βδίθσω, ἰθϑῖ ΤΥ 500} ἀδράτι ἔσο ἴπ66; 1651 1 τρὰκα [66 
ἀοςοϊαῖο, ἃ ἰδηά ποῖ ᾿πῃδθιϊθά. 

9--20. δὲ», λαγάμεος οὗ ἀσαγέ, απά ἐλς αδεέμες Οὗ αι») δατὲ 
͵,ργρη"αἱ ςεγυΐεε αγεὲ ὀγίμρίηρ ἐλῖς ῥεπίσληιοπέ ορ “ἦε ῥεοῤέξ. 

9ο Τὺ 5411 [Π6 ΤῸΚΡ οὗ Ὠοβίβ, ΤΏΘΥ 5841} [ΠσουρὮΪγ ρίθδη 
1[π6 τειηηδηΐ οὗ 5γδ6] ἃ5 ἃ νἱῆ6: [τη ὑὉδΔῸΚ [Ὠη6 Παηά 85 ἃ 

ὉΠ] 1 νγὰ5 οὐ ἃ Ἶενεὶ νὰ [ἢ6 γγ4115. ὙὍηα δϑβδυς νγὰβ [πὴ τηδάσ. 
Οοιηραγε ἔοσυ (ἢ}5 τηεϊῃοᾶ, 2 Κίηρβ χῖχ, 32: 15. χχῖίχ. 3. Ἡογοάοῖυβ 
δρεαῖςς οὗ 1 ἴῃπ5, ἴῃ ἀεβου ίηρ [ἢ6 οατηραῖρτ οὗ Ηδγράριι, σθηογαὶ οὗ 
Ὑγὰ5 ἴῃ Ἰοηΐα : ““ Εοτοϊηρ ἴῃ 6 ΘΏΘΙΩΥ ἴο 5ῃπῖ {πϑιηβοῖναεβ ὉΡ νη {πεῖν 

ἀείδηοαβ, ἢ6 μεαρϑά τηοιηάς οὗ δαυἢ ἀρδϊηβί [ΠΟΙΣ νν 8115, δηὰ ἴἢπ5 οσαγτιοα 
16 ον 5 (ι. τό, Εδνυν]ηβοπ᾿β ΤΎΔη5.). 

2ο δ υἱεζεα1] Ἰἰιεγα γ, νβιϊθα (1 Ραμ πηθηϊ). 
Ἴ. ΤῊ νοῦϑα Ὄαχρδηᾶβ (ἢ6 [Πουρδϊ οὗ ἰῃε ᾿αϑὺ οἶδιιδα οὗ νοσ. 6. 
“4: α γεραΐ» εαφίείλ ο ΤΏ Ηδῦτγονν νοῦ ἤόγα υϑοα Τσουγβ ΟΥΥ͂ 

ΤΑΤΕΙΥ οἰφοννετα, δηὰ [Π 6 ἴῃ [Π6 56ῆβε οὗ ἀϊρρίηρ ἴογ ψγαΐεσ. Α βυθδβίδη- 
εἶνε Ὠονανοσ ἀογινοά ἔγοηι ἴῃς τοοῖ, δῃηὰ Ὠεασιηρ (ἢ ὑπάουδιςα 5656 οὗ 
ΒΡΠῚΡ ΟΥἩ ΜΕΙΪ, βθθλβ ἴο τᾶκα {86 ἰηϊογρτεϊδοη οὐ Ηεῦτενν σοϊησηδῃ- 
ἰαίοτβ [6 τόσα κου, νἱΖ.--τῶς [ῃ6 ΕὩρ. Μοχβίοῃ σοηᾶάθβ.Ό ὙΤῆα ΟΙΠΟΥ 
ἘΔ Ώ 5] Διο Ῥσοροβεά ἰ5 ἂς αὶ εἰεέεγρε εοοίείλ, τοίευτίηρσ ἴο ἴῃς Ξἴοσγε οὗ 
Ταὶῃ ὑνδῖοσ ὑγεβογνοαᾶ ἴσο δηά οοο] ἰῃ (ἢς εἰδίεσγη οὗ ἃ εν β ἤοιβο ἴοσ 
ΤΩΔΩΥ͂ ἸηΟΠ(ἢ5 αἱ ἃ {ἴπ|6ὸ. ΤῊ μοσγανεσ ψουἹὰ 6 σαίποσ Ἰοσοθὰ Ψψ ἤθη 
ΔΡΡΙΙεᾶ ἰο [ῃς6 ποχὶ οἰδιιβθ, ψἤεσα ἴμ6 νοῦ γϑουγβ8. 
φ γί ἀγα τυοι»αἼ}} σἱοξησος ανπα τηείξέρρ, ἰ.6. ἀΐδεαβδβε ῥγοάυοθα ὉῪ 

ψϑηΐ, δηὰά ἀδοάξ οὗ νἱοϊδῆσα. 
8. ἐμείγωχί}] ΤἸΒε ψοσζὰ 15 εἰβεύθεσε ἰγαηβί αι γοργρεϑα, οὐ κ07- 

γεχεά, ὙΥἈΪΟῺ 1]]υϑἰχαῖοϑ 115 τηθδηΐϊηρ ἤΘΤῸ; 6.0. ἴεν. χχνὶ. 23; τον. 
χχὶχ. 10. 

ἐδεξ τη.) δομἶἱ ἐξῤῥαγῇ ΤῊδ νετῦ ἴῃ 1ἴΠ6 οτἱσίμαὶ 15 ταυοἢ βίσοηρος [ἤδη 
ἄεῤαγί. Ἰθεῦ ΤΩΥ̓ ΒΟ} Ὧ6 Ῥασχίθά. ᾿ 

9-- 30. 951Ν, ἨΑΚΌΝΕΘΒΒ ΟΕ ἩΞΑΞΆΤ, ΑΝῸ ΤῊΞ ΑΒΘΒΕΝΟΕ ΟΕ ΑΝῪ 
ΒΑΝῈ, ἘΟΚΜΑΙ, ΒΕΚΝΙΟΕ ΑΚΕ ΒΕΙΝΟΙΝΟ ΤῊΙΪΒ ΡΟΝΙΒΉΜΕΝΤ ΟΝ ΤΗΕ 
ῬΕΟΡΙΕ. 

9. Το Ὀερϊπηΐϊηρσ οὗ {πε βϑοοοηῃά οὗ ἴδε ίουν βεοϊϊΐοηβ. 866 νοῦ, 1. 
ΤῊΣ βροϊ]ϊηρ 50.4}} Ὅ6 ᾿Ἰμοτουρῇ. ὙὍῇδ ρ᾽θᾶΠ ΓΒ 5841} ρὸ οὐδ δηᾶ ουὸσ 
δσαΐη. (ΟἸΔΙΑΙΑ ΝΥ 58.411} ποί νἱϑῖϊ [Π6 Ἰαπά οπσα οὐ]ν, Ὀὰΐ τΔῊΥ ἰἶτπος, 
γομαηΐ οΥΓ 7γαεῇ “Νοί ἴδε Κίηράοιῃ οὗ [πἀΔἢ αἱ ἰαγσε, Ὀυϊ 

7υάδῇ αἰτεδὰγν τεάἀυςεά ὮὉΥ )υάρτηεηίς ᾽ (Κε!}}). 
ἤμγγε δασξ ἐλίέης λα" α] δἀάτεββεᾶ ἴο ΝερΡυςμδάῃοζζασ, οὐ ἰῇ ρϑηοσαὶ 

ἰο ἴῃς Ἰεαάεοσ οἵ (με διἰδοῖς ἁροὴ τὰς Ἰδῃά. 



νν. 10--12. ΤΕΞΕΜΊΙΔΑΗ, ΓΥἹ. [ 

δταρεραίμεγεσ ἱπίὸ ἴῃ6 Ῥαβίκεῖβι ΤῸ ψΠΟΠῚ 5}8}} 1 5Ρ68Κ, 
δῃηᾶ σιν νδγηΐηρ, [ῃδἴ [ΠΟΥ τηᾶῪ ἢεατῦ Ὀ6Πο]ά, ΤΠΕΙΓ ΘΑΓ ς 
ὉΠΟΙΤΟΙ ΠΟΘ α, δΔηα ΤΠΕΥ σαηποῖ Ὠεδκθη : ὈΘὨο]α, [πΠ6 ψνοσά 
οὔ τῆς Τ.ΟΕΡ 15 πηῖο- [Θὰ ἃ ΓΟΡΥΟδ ἢ ; {ΠῸΥ Βᾶνα ηο ἀε! Πρἢϊ 
1η 1ἴ, ὙΠεγείοσα 1 ἀῃὰ ζ.}} ογ ἴῃ6 ΤΥ οὗ [6 ΤΟΚῸ ; 1 δὴ 
ΘΑΙΥ ἢ ΠΟΙ Ἰηρ ἰη : 1 τοί Ῥουγ 2 οὐδ ὕροη ἴπ6 ἙοὨΠ] τε 
δΔὐὈτοδα, δῃηα ὩΡΟ᾿ {Π6 ἈΞΘΕΙΔΌΪΥ οὗ γοιηρ τη τΟρΡΘΙΠΘΥ : [ῸΓ 
Ἔνθη {π6 Πυβθαηά ἢ τὴ6 δ 541} ὈῈ ἴακεθη, (Π6 δρεά 
νι ἀνε ἐλαξ ἐς [}1] οὗ ἄδγβ.υ Απμπάὰ {ΠΕΣ Ποῖιδ65 541} Ὀς 

δας ξο:5] ἰθπάσ8. ὙΠῸ Ἡδερτὲν σοσγὰ οσοῦγβ ΟἿΪ ἴῃ (5 ῬΐΪδοα. 
Τ1Τι ὈΘΑΙΒ ἃ οοχίδϊη σοβοι ὈΪδῆςσα ἴοὸ [6 ψογὰ υδοὰ ίογσ δαςζεί, θῇ, χί. 
τ6---18, δῃᾷἃ οσοιηθβ ἔσομπι ἃ στοοῖ στηθδηΐϊῃρ 20 ζισίρό. Ἰὶ 15 511} σγοσα 
κῈ ΒονΈνεσ ἴο δῃοίμοσ πογά, ψῆοϑε τηθδηΐϊηρ οὗ νυἱηθϑῃοοῖβ ἰδ 
Ὁπάουθδῖοά. 

10. Τῆς {πουρῆϊ οὗ (ἢς ᾿Ἰπα!βεγοησοα οὗ ἴῃ6 Ῥεορῖε κυδάθηϊν ἴὰγ5 
Βοϊ]ὰ οπ Τεγοσηίδῃ, δηᾶ σαυβο5 Πίστη ἴο ἀδβραὶγ εἷ βηάϊηρ ΔΩ͂ οπε ίο 
Βεοά ἢϊς ψαγηΐηρβ. 

δίσε τυαγηι1715] ὈΟΒΌΥ. 
ἐλεοῖν σα ἐς τρριοῖγοζη εἶς] ποῖ Πα] ονοὰ οὐ ἀραϊςαϊοὰ ἴἰο Οοάδδξ 

βαῖνίοο, Ὀυΐ ἀενοίεα ἴο ῥγοίδηβ ι.565 ΟἿΪΥ. ΤῊ]5 ΘριΠεῖ ἰ5 ἀρρ]ἰεα ἴο 
[6 δασ Ὀὰαΐ οὔσα οἰβονῇοῖα (Αοἰβ νἱϊ. 51), δῃά ἰἤοσα ἰδ 15 υϑοα οὗ ἰῃς 
67 ἴῃ σοῃ) σου 1 ἴῃς Ὠδασί, οὗ ψ ο ἢ ἰϊ 15 Ἰγοαυ ΘΠ ΘΡροΚοη. [Ιὶ 
15 ΔρΡ!]Ἰοα ἴῃ ἴπ6 ΒΙΡ]ς ἴο ἴῃ 1105 α]5ο. 

α γεῤγοαελὶ ὙΤῆοΥν ἰσοδὲ ἃ ψ Ἰ σοπιετηρῖ, δα αἰζουν [41] ἴο σϑοορτῖβα 
115 Ξοϊδυῃ ἱσηροσχίδῃοσ. 

11. 7) λεγεγογε) Βαῦ. 
ἐλε 27} ο7 ἐΐε 1.ογ41] ποῖ,  δτὴὼ 1ῃηϑρὶσοά σι ἢ δγάουσ ἴοσ Ηΐβ οδτβα6, 

Ῥυΐϊ, Τῆς τὑταῖῃ ἡ ΒΙΟἢ Ηδ ἔδοϊβ μᾶ5 Ὀεδθῃ ἰηίυϑεά ἰηΐο τὸ Η!5 ῥσγορβδεῖ, 
(δῖ 1 τὺ τδκα ᾿ἰ Κηοννη ἴο τη6 ἢ. 

7 εἰὐῤ διεὶς ἐξ οἴ] ῬΟῸΣ 1ῷῦ οπὖὺ (ἰτηροτγαῖϊϊνε). ὙῊϊ5 οοτητηδπα ἰ5 
αὐάτοκοεα ὈΥ (ἢς Ῥτορβεί ἴο Ὠϊτηβοὶΐ, ταίμποσ ἴδῃ ὈΥ Οοά ἴο [ῃε ῥγορδεί. 
Τῆς ἀεοϊασγαϊζοη 15 τηδάς νψἱίμουϊ ἀἰβεϊηοοη οὗ ἄρα, Ῥεσδιιβα ἴῃ6 δρ- 
Ῥτοδοδίηρ Ῥυηιβητηεηΐϊ ἱῃοϊυ ες. 411 αἰἰκε. ΕἾνα ρευγίοάς οὗ 16 δῖἊ 
τηοηϊοηοά. 

αὐὖ»οασ7] 1 ἴδ9 πἰσοοῦ, αἱ ὑαγ. Οοιρασζοε Ζεςἢ. νἹῖϊ. 5. 
ἐαζερ!} ἀείεοιϊεά, ονεγίδκεῃ ΟΥ̓ ρα ηἰϑμπηεηῖ, ποῖ Ὠεοαββασῖν, ἴδκοη 

ελρῖνο. Οοχίραγα ν]ῖ]. 9; [ο5ἢ. Υἱῖ. 15.: 1 Θδῖη. Χὶν. 41. 
Με ὁ ἀα»9}] ταοσὲ ἴδῃ τλεγεὶν ἀρϑά, οὴ6 Ψῆο μᾶς ἢ]1οἃ ὑρ (ῃς 

τηθάϑυτα οὗ πε δηὰ ἰβ ἰῃ ἰῃς ἰαϑὶ βἴαρε οὗ Ἂχίβίδηςθε. ὅεε σ (ἤτσοη. 
Χχῖχ. 28. 

12. Ὑδοβα γΘΥβ 5 τὰ δἰτηοβί ἰάἀαηιοαὶ τ] οἤΔΡ. ν1}}. 10---1 2. ΑἹ] 
ἴηαἱ τΠ6Υ Βοϊὰ ταοβὶ ἀδᾶῦ 584}} θὲ ἰκεὴ ἴτοπὶ μεπὶ δηά σίνθη ἴο οἴδεῖϑβ. 
ἼΠῈ φοεβεβοίοῃβ {ἢπῈ ἴο Ὀ6 ἰγδηβίοσγεα σα επυτηθσαίθα ἃ5 ἴἤοβα ὙΠ Οἢ 
Ψ1]1 6 οοῃϑδιάογεα τηοϑςὶ ἀθϑίσα 0] 6 ὈΥ {ποῦ ΠΟ Ῥοββθββουβ, οσ [ΠῸῪ 
βίαπα αἱ ἰῃς Ὀερὶηηϊηρ οὗ ἴῃς 1151 ἰῃ (ῃδί ἔοστη οὗ ἴδε ἰεηῖὴ σοτησηδηἀπιοης 
ΨἘΙΟΝ ἈΡΡΘδΔΙ5 1η θεὰ. (ν. 21). 

ΤΟ 



56 ΤἸΕΚΕΜΙΑΗ͂, ΓΥἹ. ᾿ [νν. 13-λις. 
ΤΣ ΡΞ Ξ Ξ ΞΞξεξξεεεαα - Ξεξτ Ξ ξξ-ς ει ἐξ ἐξ εῖεν ΞΕ ξεβορεε ἐπ εξξεξαςες 
τυὐτηθα υηΐο οἴπετθ, τυζ ἑλεῖν θε1 45 δηᾶ νϑίνεβ ἱορεῖθεῦ: ἴογ 
Ιν»}} βιγειοἢ οὔ Ὧν παπᾶ ἀροη [6 1ηδὰ Ὀιϊδηίβ οὗ [ἢ ΙΔηὰ, 

1.3 5811 (ἢ6 Τ10ΕΡ. ἘῸΓ ἔγοτῃ [Π6 ᾿θδβῖ οὗ {ἔρϑῖὰ ὄνθὴ υηΐο [ἢ 6 
στοδίεϑδι οὗ [6 πὶ νον Οὐδ Ζς φίνεη ἴο σονείουϑηςθ55 ; δηὰ 

. ΠΌΙ. [6 Ῥτορῃοῖ ὄνθῃ ὑπΐο [ῃ6 Ὀγιδϑὲ Ἔν ΕΎ ομδ ἀθδίθι ἢ 
τ6 [4156] γ. ΤΏΘΥ Πᾶνα Ὠδδὶθα δἷθοὸ ἴῃ6 δυτὶ οὗ δέ ἀαιρλίεγ οὗ 

ΤΩΥ ΡΘΟΡΪΘῈ 5110} τγ, βαγηρ, Ῥεᾶςθ, ρΡθδᾶςα; ψΏθη Ζάεγε ἐς ὯΟ 
χς Ῥεᾶς6., ΕΓ ΠΟΥ Δϑῃδιηεαᾶ ἤδη {ΠΕῈΥῪ δα οομαμτοα 
ΔΌΟΙΠΔΙΊΟΙ ἢ ΠΔΥ, ΤΟΥ ψεσα ποῖ δἱ 411 δϑῃατηβδά, πειῖῃοσ 
οου]α {ΠδῪ Ὀ]υ5ἢ : τΠογεΐοσγα {ΠῸῪ 5}41] ζ4}1 διτηοηρ ἴἤδτὰ ἴπδὶ 
(411: δ τῆς. ἄπηα δα 1 νἱδις [Π6 πὰ ΏΘΥ 50.411 "6 οδϑδὲ ἄονῃ, 

7 εὐἱῇ εἰγείολ ομἕ τὴν δαμα] (οτήρατα ἴον (ἢ 8 ρῆταθε ““ΗἊ Βδίἢ 
οἰγειο πο ἐοσῖ 5 Ββαηά δραϊηβὶ ἔμοτὰ δηᾶ Βδιἢ ϑηλ θη 1μ θὰ, 15. ν. 25. 

18. Τδαὶ 16 οδϊαγηϊϊγ ν}}}} οουια ἔγοπλ (Ὡς ΓΟΚῸ ἰ5 ἀεοϊατοά ἴῃ 
(ῃς Ἰαϊίες ρατὶ οὗ νεῖ. 12. ΤΏ οδιιβ6 οὗ 1ξ 15 ἤεσε ρίνβῃ. 
ον ἐλε Ἰεασέ οὐ ἐλόρε εύερε τρίο ἐλέ ργεαίεσί οΥ 16»: ΑἸτεδαυ ἱπ 

οἾδΡ. ν. 5 [γευι δὴ ἢδα σοης ἴτοτῃ ἴῃ 6 ροοῦ ἴο ἴῃ6 το ψ ἢ ἴῃς ναὶπ 
Βορς ἴδδαῖ ἰῇ [Π6 Ἰαϊϊοσ 6 δμοι]ὰ δηᾶ {πεῸ ροοά νοὶ (ἢ6 ἰοσπλοσ 
Ἰαοϊκοά. 

ἐς ρίσεν ἐο οουείο:.59,955}] 18 σΥΘΘαΥ οὗἨὨ δι ῖπ, ποῖ πεοθϑϑαυν ἱτυρ γὴν 
(6 Βαηκοσίηρ δες [ἢδὶ ἘΣ Ο ἢ 15 Ομ θ᾽ 5 Ὠε σου 5, δ ΠουΡἢ (15 ψου]ὰ 
ὨδΙΌΓΑΙΥ ΘΟΟΟΙΏΡΔΗΥ δὴ ἱηογάϊηαῖς ἰονο οὗ σψαΐῃ, 45 Ψ6]} 85 Ὀ6 ϑυρρεκίεα 
ὈΥ ἴδε ῥγανίοιιβϑ νβῖββ. 

14. 720] τς Ἰεαάεγβ, ὑγορῇῃεῖβ δᾶ ὑτίεβίβ. 
ἐλε λεγῇ ἴ86 5ῃοτγίςοπχλίηρθ δΔηα 51η5 οἵ (ῃ6 παίίοῃ. 
ο7Γ ἐλε ἐατερλέεν οὗ »ν 2εοῤἐ6] οὗ ΤΩΥ ΡΕΟΡΙΪ6 ΠΟ] ]εςςν ΕἸ γ; 566 νοσ. 2 δῦουο. 
σἰράν} τιαξίῃρ ποίλίριρ' οὗ ἐξ 15 τῆς 116 γὰ] σεηάδεηρ οὗ ἴῃ δαυ] εβὶ 

, Ετροὶς γογβίοῃ (86 ϑερίυασίηῦ). Τθοθα ἰεδάθιβ δύ Κα του ]οβς 
ΒΌΓροΟΣ5. ΤΏΘΥ τοῆιβ6 ἴο ὄχϑιμῖηθ ΟΥἩἨ τοῦς ἴῃς ψουπᾶβ οὗ ἴῃοϑε σ8ο 
816 υηάογ {Πεὶσ σμασρε, δηὰ ἴοσ ἴῃς βακε οἵ {πεῖ οὐ δᾶ56 δβϑισζα (μεὶζς 
Ῥαιἰεηῖς ἐπαΐ 41] 15 ψε]], 

156. γε δεν αελαγμεαῖ τυλόρ ἐλέν λαα εον»ιερε ρα αδορπραϊέον ἢ) 
ΤΏΘΥ 816 Ὀτουσῦ ἴἤο ΒΏΔΙΠΘ, ὈΘΟΔΏΒΘ ΠΘΥ πδΥθ οοσηχη9ἃ δΔΌΟΙΩΣηΔ- 
ἴοι. ΤΠΐβ ρατί οἵ (ἢ6 ψεῖϑβε 15 τηδάς ἰηϊθιτοραίϊνε ἴῃ ἴῃς ἘΠρ]5ἢ 
ἴῃ οτάοσ ἴο ἀνοϊά (6 ἀἰβισυ γ Ὠ] ἢ [16 δεετηίηρ σοηίτδαϊςξίοη σοηϊδιποά 
ἴῃ [6 [ο]]ονίησ ψψοσαβ "πο ΟἸοῖβ βανα τϑηδεγεά Ζάεν σερλέ 
19 ἀαυε δεῦρ αφλανιεά. λα βεῆβα οὗ [6 ο]6 ἨοννΘΥῸῚ ἰ5 5 ΡΥ, ἴῃς 
5ῃατιθί 655 Ἡ ΙΟἢ χ Δ} Ὀεϊοηραά ἴο {Πεῖν δοῖβ [ΠΟΥ ψεσα ἴοο αγάσποὰ 
ἴο ἔεεϊ. 

μα», λέγ τοεγέ ποΐ αὐ αἰ αελανιε] γοῦ ὉΔΟΥ͂ ἴδῖκθ ποὺ δϑδηθ ἴο 
ὉΠΟΙΩΒΟΙ͂νΘΒ. 

ανιορρ ἐλερε ἐλαΐ .11 ὍΠΟΥ 58.811] ποῖ ὄἜβοᾶρθ, ἤθη (ἢεὶς σου ίτγ. 
τθη ψΒοτῃ [ΠΕΥ Πᾶνα δα Δβίσαυ ΞυΠεσ. 
σῇ Οογραζα ἔοσ ἰδ ἜἘχργεϑϑίοῃ νεῖ. 6. 
ὧέ «ατὲ ἄρισ] βιιχλΏ 19. 



νν. 16--18. ΤΕΚΕΜΙΔΗ, ΥἹ. :7 

βϑὶἢ τ[η6 ΤΟΕΡ. Τῆυ5 581 ἴῃ6 ΤΟΚΡ, ϑίδαπα γα ἴῃ ἴΠ6 1:6 
ὙΔΆΥ5, Δηα 566, Δηα 8Δ5Κ ἴοσ ἴΠ6 ο]α ρδίῃβ, ψἤογα ἐς ἴῃ σοοά 
ΨΑΥ, ἀπ νγ΄ Γ[Π6τοῖη, ἀπ ἃ γ8 54]} ΠΠπᾶ σγϑϑί ἔοσυ γοΟῦ 
5005. Βυΐ {Π6γ 5414, νὲ ν}}} ποῖ ναὶκ φλεγείῃ. ΑἾ5ο 1 7) 
8δδὲ νϊοῃσωθῃ οὐοσ γοῖι, σαγέγο, ἩΘδτκοθη το [η6 δοιιηά οὗ [ἢ 6 
{τατὴρεῖ. Βυξ (ΠΟῪ 5.14, γὰὲ ψ}}} ποῖ ἤεαύίκβη. ὙΠογοίοσα 1:8 
ἢδδγ, γε Ὡδίϊοῃβ, δηᾶ κΚηον, Ο σοηρτεραίίοι, ψηδὶ ἐς διηοηρ 

16. Το Ὀδσίηπηϊηρ οὗ (δς [διττὰ σεοζίοι, 566 ψοῦ. 1. 
Τακε ὕὑρ γοῦ ροβιοη οὐ ἴῃ6 ρυῦ]ς τοδάβ, δῃᾶ οπαυῖσα Ὡς ἢ 

οὗ 1ῃ6 Ῥταπομίηρ ῥα! 15 (6 οἷά εβία ]ϑηθὰ οὔθ. [{ ψ}}} ῥγονα [ῃς 
Ρδίἢ, δῃὰ [αὶ ψῃ! ἢ δἴομα γε τηδῦ [Ο]Ϊον, ἢ αἀἰνίπα σαηοίίοη. 

ὕὕσπάεν [δϊ5 ἤριγε Τογοτοϊδῃ ἀτρθθ Ἰροὴ ἴῃ6 ΡΕΟρΡΪς ἴο δῃηυῖγα μον {μεῖς 
ἐλῖῃοῖβ αὶ] κοά, δηά ψῆηδὶ (Ποῖσ σουϊθα οὗ Ἴσοηάυςί τγγαθ, δῃὰ ἴῃ ἴο 
σοηνίηοα {πεπιβοῖνοβ {μᾶὶ (Π6 Ῥγεοερίβ δηά τὨγεαϊεηΐηρβ ΠΟ αοά 
Ῥυΐ ἔοσι ἢ ΠΟῪ ΨΟ,Θ ΠΟ παᾶνν {γι {Π|8. 

Ζ1ε ροοαΐ τυα}] 1τότα}]γ, 2.}έ τυαν οὗ 12ε ροοά. Οοοά ἰ5 ἰῃ ἴῃ Ηδῦτον, 
ἃ κυ ὐϑίδηϊνο. ΤὨΘ 56η5886 ἰ5 ποῦ (Παΐ ἴΠΕ͵6 ἃγὰ τ ΠΥ οἷ ὑγαγ5, διηοηρϑί 
ὙΠΙΟΒ ΌΥ ΘΠΟΟΌΪΥ γὰ τᾶν βπά 16 Ὀεβῖ; Ὀπὲ (δαὶ [6 βϑατοὴ ἔοσ οἱὰ 
Ῥαῖῃδ5 Ψ}11}1} δῆβυτγα {πμεῖγ βηαίηρ ἴμδὲ ομα ραῖῃ ψ σὰ Οοα δρρτονβεβ. 
“41, οοἷςκ Θπαυϊ ΡῚ Ὀδοκννατάβ ἴο δποῖϊθηϊ Ὠἰδίοσυ (Ὁ θυῖϊ. χχχὶϊ. 7) δηὰ 
566 ΠΟ 8:00655 Δηα ΘηαἀυΤ Πρ ὈΤΟΘΡΕΥΥ ἰογβοοὶς ὙΟὺΣ δῖ μοῖβ ΨΏΘη 
86} ἰεῖ [06 ὙΑΥ ῥγοβοσιρεα ἴο ἴποῖὰ ΌΥ Οοά, ἴο νναὶκ ἴῃ [86 νδὺβ οὗ 
[ἢ Ποαίμρη (71εγ. χυ!. 15); Ἰεατὰ {Πα [Π6͵6 ἰ5 Ὀυϊ 6 ναῦν, ἴῃ 6 ΨΔΑΥ οὗ 
186 ἔδαγ οὔτε ΓᾺΡ, ἰπ ψὨϊο. ὈΪ ϑβϑίηρ δηὰ ϑαϊνδιϊοη σὰ ἴὸ "8 ἑουηα᾽᾽ 
(1ετ. χχχί!. 80. 40). (Οταῖ δβ5 φυοϊδά Ὀγ Κεὶ].) 

17. τυαϊελν»!ε:} βθηιη6}5 (2 ὅπ. Χὶὶ!. 34, χυὶ!. 24--27}, δηὰ ἴπδηος 
τοεὰ δρυτδῦνεϊνγ ἰοῦ [6 ῥγορῃεῖς (6... ἘΖεὶκ. 11], χ7, χχχὶ. 7). 

συξν γομῇ 1, να βδᾶνὲ τοραζὰ ἴο [Π6 3τά ρεΐβοη ψΒ]οἢ ΤΟἸ]]ονν5 (“ (ΠΟῪ 
5414 (815 γος βου] Ὅ6 λεγε. Τὴ 2ηα Ῥϑίβοῃ ἰ5 δοοουπίθα ἴοτ 
Ἐν ἴῃς ἔδοί (παι ἴῃ6 δά άγθββ οὴ (6 ρατΐί οὗ Οοά ἴο [με ρξεορὶβ νν85 51} 
ἴῃ [ἢ6 ῥγορμοῖδβ τη... 

4ἀε τομαὶ 97 ἦε ἐγμριῤε ῖἢ6 τηοάς οὗ δῃηουποίηρ (ἢς ἀρρσγοδοὴ οἵ 
ἀληρσεσ. ((οιηρᾶσα νεῦ. 1; Ατηοβ 11]. 6.) ΑΑ5 βεῃ(η6}]5 δσὰὲ ροβίεἀ οἡ 
186 νγ}15. οὗ ἃ ΟΥ̓ ἴο ψγάγῃ ἴῃ 6 ἱῃπαὈϊδηῖβ οὗ [6 ΘΏΘΙΩΥ Β ΔΡΡτγοδο, 50 
Βαανα ἴῃ ἵπιῈ Ῥτόρμοίβ οὗ ἴῃς ἠδίΐοη ψαγηθαά ἴμεπὶ οὗ (ἢς σομβθηιθῆοεβ 
οἵ 1Ππεῖγ 8 Υ5. 

18. Τῆς Οδῃ 1165 δτὲ βυμυσηοηδα ἴο Ῥξασ υ Π 6855 ἴο [δ )πδίϊςς οὗ ἴῃς 
Ῥυμιϑῃμηθηί. 

Ο ερρργ ρα 0} ὙῊΪΒ ἢὰ5 Ὀδεη πηδεγειοοά ἴο τοῖογ ἴο (1) τὶ ρῃίθουβ 
7ενα, (ἢ) (ἀεί 65, (11) Ῥοῖὴ ἰορεῖθοσ. (11) ἀρρβᾶσβ ἴῃς 1βαβὶ ᾿1ἰκοὶγ οὗ 
1656, δηά (11) οῃ [86 γψ8ο]6 {με Ὀαβί, ἔτοπῃ (ἢ6 ρδιδ]] 6} σπὶ οὗ (πΠ6 οἰδιιβ65. 
1{ ναὸ τοάᾶκε ἴδ σεΐθσθηςα ἴο ΡῈ ἴο ἴδε ενγβ, ψὰ Ὦδνε (Π6 ἂν κυνγά 685 
οἵ ἴθυ5 ἀἰπἸηϊκηρ (ἢ6 ψ]α ἢ οὗ (ἢς ἈΡΡΘΕΔΙ, ΨΏ16 αἵ οὔσθ ἰὴ νδσ. 19 
1 15 ἀραΐῃ ἐχιεηεὰ ἴο [6 016 “δδυίῃ. 

“υλαΐ τς α»ηηοῶρ “λ29}] ΤῊ5 ἀραΐῃ 5 οὔβουγθ. Τό αβ ἰΐ τοί ἴο (1) 
ἀδεῖσς τ οϊκεάμαθβ, ΟΣ (11) 115 Ρϑηδὶγ» ῬῬχΟΡΑΌΙΥ ἴῃς Ιαζίει, ἔζο (ἢ6 



58 ἸΕΒΚΕΜΙΔΗ, ΡΥ. [νν. 19--21. 

:9 ἴδε ιῇ. Ηθαγ, Ο δϑδύίῃ : Ὀεῃο]ά, 1 ν}}} Ὀπηρ Εν}} ὉΡοὴ [ἢ]15 
ῬΘΟΡΪΘ, ἐνῶ ἴῃ6 ἔπις οὗ {Πεὶγ τΠουρηΐθ, θδσαυβα ΠΥ ἢᾶνα 
ποῖ Πεδυκθηθα υὑπίο ΤΥ ΜψΟΣβ, ΠΟΥ Ζ9 Τὴ ἰανν, Ὀυῖ τεὐεοϊοα 

οἷ, Τὸ ψῇῆδΐ ρυγροβα οοιμείῃ ἴδετε ἴο σὴθ 'ποθῆβθθ ἔτοσαῃ 
5η60α, δῃὰ ἰῆ6 ϑσύνεεῖ οᾶπα ἴσγοϊη ἃ 8. σου ΓΥ ὃ γουγ Ὀυγηξ 
οἴεσχηρθ γέ ποῖ δοοαρίδ δ, ΠΟΥ γοὺγ βδοιῆςος δγεοῖ πο 

αἰ ἴὩ6, ἹΠεγείοσα τἢυ}8 541 [ῆ6 ΓΟΕΡ, Βεμοὶά, 1 ψ}}} ἸὰῪ 
δζ τ ὉΠ ΡΌΙΟΟ ΚΒ Ὀείοσε [ἢ15 ρεορῖς, δηὰ τῆς ἔδίμοῖβ δῃά ἴῃ 6 

ψοτάς οἵ (ῃ6 πόχὶ νεῖβε, δηὰ (τἢυς (ἢε 1,δἰπ υϊραίε τοπᾶθφιβ.Ό δα 
86 ης6 1ῃοζείοσα 15, ὥηοτῦ τυλαΐ ργέαί ἐλήπρε 7 τοὴἱὲ αο ἐο ἑλενε. 

19. ΤὩς σοποϊυβίου οὗ (Π6 [Ὠτεείοϊά τἀ ύοραι Τῆυς Οοά ρῥ]εᾶσες 
Ἡϊ βοῇ δ5 ἰξ εσα 1 ἴῃ6 Ξ'ρῃϊ οὗ (6 ψποῖὶς νου, ἰδ Ης ν}}} πο 
ἰοπρὲσ [οσΌθδσ. 
ἢ Ἑμπαρβδίίς ἴῃ ἴῃς Ἡδεῦτεν. ἘΠΕῚ δῖὲ ἴο δῖε ποίϊοε [(δδὲ 1 ἰ5 

Οοὰ νῇο 5ΞρΡ6ΆΚϑ. 
"πὴ ὁ} ἐλεὶγ ἐλοιερλ 5] Οοιηρᾶτε “ ἔπιϊς οὗ (πεῖς ορέμρε᾽" (Ξροΐκεῃ 

Βονόνος οὗ ἴῃς τὶρῃίθοι5), 15. 111. 10, δηὰ “ἴδε τεναγὰ οὗ ἴῃς νἱοκεοάὰΐπ 
Βδηᾶς᾽" ἴῃ τοὺ. 11. Ηδσχα τπιπρε αὐ ἱταοθὰ διτῖμπος τονγατὰς (δεῖν 
δουζοῦ. 

20. “Τὸ ΟΌΕΥ͂ ἰ5 Ὀείίον (Πδὴ 5δογίβοθ᾽ (1 ὅ8ῃ. χνυ. 22). ΤΏ υ5ε- 
1αβϑῆθθ5 οὗ σογοιηοηίαὶ, ἰΓ [Π6 Ὠεατὶ Ὀ6 Το], ἰ5 5εῖ ἰοττἢ εἰϑενῃεσα ὉΥ͂ 
1Ξαϊδὴ (1. στὴ; Ηοροδ (νὶ. 6); Ατῶος (ν. 21, ἄς.) ; Μὶς. (νὶ. 6); δπὰᾶ ἴῃ 
τε Ῥξδὶπης (]. 8). 

ἑπωόρσε ον λεόα] (Οοτάραγα ΝΊγρῚ] ̓5 ταοηϊοη οὗ ἴἰῃ6 βοηθοὺς Ῥαϊὰ 
ἴο ει δ Ρδαρῇοβ, “" Ὁεηϊυπιαυς ϑαῦδεο Τυγε οδἹοηὶ ἀσας᾽ (42;. 1. 
,416---)»). Ιπορῆϑςα (δ Κίποθηβθ) νγα5 [ἢ6 τεβίῃ οὗ σοηϊΐογουβ ἴσος, δπὰ 
1Π6 ἱπιὸ βοσί ψὰς οδίδϊηθα ἔγομῃ ἴδ6 ξοιῖι οἵ Αταρὶα (ἢ θαΞξ Υδγχχθῃ 
ΞΞ Αὐδθῖα ΕἘ ἰχ) οὐ ἴῃ6 ορροβίίς οοδϑεὶ οἵ Αἰῆοβ. Ὑμεορηγασίυς δηὰ 
οἴδεγξ δἰϊεδι [ῃ]5. Ἐξ οὶαβ. '. 8 (ΑΡροςῦυρῃα) πούγενεῦ βρεδῖβ οὗ ἃ ἴσες 
στοσίηρ ἱῃ Ῥαϊεβίηα δηὰ ΠΟ 85 ἴΠ6 γβηκΚίποθηβε γε. ΤΏ ᾿ϑγδο 65 
8. ΕΔΓ δίζογ Ἰεανίησ Εργρὶ ψεγα οοιητηαπάεὰ (Εχοά. χχχ. 34) ἴο τι5ς 
{γδ ἢ Κίηοθηβα, δηἀ 45 μετα νγὰ5 Π0 ἴγοε ἴῃ Εργρὶ ψὩ]Οἢ νου] ῥτοάμοος ἐξ, 
[06Υ τουβὶ ἢᾶνε εἰϊμοῦ ἀϑοὰ [Π6 σατ οἵ τοϑίη οἱ βοπιε ἴσος πη (86 τ] ᾶοτ- 
ὨΘ5ς, ΟΥ ΒΟΙΠΘΠΟΥ ΡῬιοσυζεα ἃ ΞΌΡΡΟΙΥ ΠΌΤ ἃ ριεαΐοσ αἰδίδποθσ. 66 
7. ϑι 5 “μὑ ον οὐ Βέδίς δίαμές, ῬΡ. τ73---. 

“λέ σιυεεί εα56] (Οτάρασα 15. χ τὶ. 24. δηὰ (“““τυεεΐ εαΐα»η:᾽} Εχοά. χχχ. 
43, δῃὰ (“εαἰαπε5᾽}) (δηΐ. ἵν. 14; Εζεϊς. χχνὶϊ. τ9. "1 ψτὰ5 ΡΥ ΌΪΥ 
ψρδὶ ἰ5σ ον Κποόνῃ ἴῃ Ιηἀϊᾶ 85 {Π|π 1 δἴοη Οταβς (4 παγοῤοροηε ϑολοέ- 
παρ ζι). Ατογηαῖίς τοοᾶς σεγα Κπόνγῃ ἴο ἴῃ6 δῃηοϊθηῖς 85 ἴΠ6 ὑσγοάτος 
οἵ Ιηἀΐα δηὰ [πε τερίοπ οὗ ἴῃς Ἐυρηγαῖος᾽" (52. ὄοπενε. Ἐχοά. 4. ς.). 
7. ϑυνιῃ (5ε6 ἀρονθ) οἡ (88 οἴμεσ πδηὰ ἰδῖκοβ ἴδ β'ψνεεῖ σδῆς ἴο θεὲ τῆς 
βυραν σδῆθ. “ΑἸΓΠουρῈ [ἢ τὶ οἱ τιδϊκϊηρ᾽ κυρσατ ἴσοσλ ᾿πθῶλ 85 ὑγοῦβδ- 
Ὀ]Υ ἴπεὴ ἀπκηονπ ἴο ἴΠ6 [εννβ, ἴπε οδῆεβ ψουἹά Ὠθνεσίμε εβς ὈῈ ὨΙΡΏΪΥ 

, ναϊυεὰ ἔογ βινεεϊεπίησ ἰοοα οΥ ἀτίπῖ ἢ (ΡΡ. 33-- 4). 
21. «τἰρπόἰιηρόίοεξ}] ῖδ6 ἱπναβίοη οὗ ἰἢς δηεηγ, νυ ιϊο ἢ 5}.4]} ἃς ἐξ 

ΨΕ͵Ε {Πρ (μετὰ π Ρ ἴῃ (Ποῖν Θδϑγ.ροΐησ ΨΑΥ5. 



νυν. 22---26.] ΤΕΚΕΜΙΔΑΗ͂, ΓΚ]. 50 

5005 ΟΡΕΙΠΟΙ 58}4]1 [4}1 ὑροη {Πθηὶ; [ἢ6 ΠΟΙ ΡΟΟΣ δηᾶ 15 
{Πε6 πα 5}4}} ρεηδῆ. Τῆι 5διτἢ [ῃ6 ΤΟΚΡ, ΒΟΠοΪά, ἃ ΡΘΟΡΙδ6 21 
οοιηδῖῃ ἔοση [6 που σουπίσυ, 8η4 ἃ ρτοδὶ πδῦοη 504]1 Ὀὲ 
ταὶβεα ἔτοτὰ [6 5ἰάδξ οἵ [ῃ6 βεαγῖῃ, ΤΉΘΥ 58}4}} ἰᾶὰῪ μοϊὰ οἡ .3 
Ὅονν δηὰ δρεᾶγ; {ΕΥ̓ 476 οτπΕ6], ἀηα ἤανα ΠΟ ΣΊΘΙΟΥ͂ ; {ΠΕΙΓ 
γοῖςε τοδγαίῃ κα (6 568; δηᾷᾶ {πὸ ν τι ἄθ Ὡροὴ ἤογβ65, δεῖ 1ἢ 
ΔΙΤΑΥ͂ ἃ5 ΤΏΘῈ οΥ ΜΑΙ δραϊηϑί [ῃ66, Ο ἀδυρητςεν οὗ Ζιοη. 6 34 
βανα μεδγὰ [ἢς ἔδιηβ {πεγεοῦ: οὐσγ ῃδῃ 8 νγὰχ ἔξεῦ 6 : δηρι 58 
Παῖῃ (Δ Κοη ΠοΙά οὗ τι5, απ ραΐῃ, ἃ5 οἵ ἃ ψοπδῃ [ἢ {ΓᾶΥ8]]. 
ὅο ποῖ ἔογίῃ 2μΐο ἴῃ6 ᾿βεϊά, ΠΟΥ γα} ὈΥ [ῃ6 ΨΑΥ; ἔου [ῃ6 ας 
ΒΟΓΑ οὗ [ῃ6 ΘΠΘΙΥ λα ἴεΔῚ ἐς ΟἹ Ἔν ΕΙΥ 5146, Ο ἀδιιρῃζεσ 26 

ἐᾷ ,αέλενῦὶ αμα {λέ φορς ἱορείλεγ] ὙἸὭογα 504}} Ἠ6 8 ΘΘΏΘ͵ΑΙ δηὰ ὑτοὸ- 
τηϊβδουουβ ἀεβί πιςίΊοη. 

22. ΤΏς ἰαϑὶ οὗ [λ6 ἴουχ βθςοιοῃΒ. 
,)Ὀονε ἐὰξ πογίλ εοερρ27}] 866 ποῖβ οἱ ἷ. 14. 
“λα δὲ γαξ-,α) Β811 ΤΟΌΒΘ 108617. 
ἐἀε εἑάες ο7 116 εαγίὁ] δὴ Ἔεχρσγεββίοη ἔοσ ἴῃ ἔδυ ἀϊβίδηςθβ, (ἢ6 Ἵχίγετα 

οἵ ἴῃε δαγίῃ. Οοιιρασα χχν. 32 (“πε σοδϑβίβ οἵ (86 βαυίῃ᾽}); 5. ΧΙ υ. 2; 
15. χῖν. 13. 1 Π85 Ὀδθη βυρροΞβεϑά τότ ἴῃς ἴοττηβ οὗ (15 νϑσβε (δὶ {δε 
ϑουίμίδηβ ταυβὶ Ὀ6 [Π6 ἐπειων βροκεῃ οὐ. Ομᾶὰρ χχχί. 8 βονγενεσ, ψῃϊοἢ 
δῖνεβ ἴμ656 ὙΈσῪ ερὶἵπεῖβ ἴο [6 σουΠίΓΥ Ψ ΏΙΏΟΣ 5γ86] νγαὰβ οαττὶ 
ἘΡΡΟΥΕ, 5ῃενϑ ἴῃαϊ νγ6 ΤΏΔΥ ααϊΐε 85 {4 Τ]Ὺ ἰηΐογρτεῖ ἴπθπὶ οὗ ΟΠ Α] ἄδοϑ. 

28. ογμ]} ““ἼΠε ψοζὰ τηεδῃβ γελΖἪεες, ἑπδμηιαν. Τὰ ἴῃς Αϑββγτίδῃ 
τοοῃυτηθηΐβ νὰ σΟΠΒΙΔΠΓΥ 566 ὑνδσυίοῦβ ραϊίησ [Π6 νδηαυ ϑῃεα ἴο ἀδδί ; 
ἴῃ οἴδεγϑ, τονβ οὗ ᾿πηρα]εά νἱοἰ 5 ἤδηρ τουῃμὰ [Π6 νν4}}5 οὗ ἴῃς Βαδίεροά 
ἴονῃβ; δπὰ ἴῃ οἴδθοσβ, θη αὐτὰ σο] ]θοϊηρ᾽ ἴῃ ὨοΑΡ5 παηάᾶβ οαΐ ἴτομη [ῃ6 
νδησυϊπηεά. ΘΘΠΠΔΟΒΟΙΙ ἄνθη Ὀοδβίβ ἴπδΐ ἢδ βα]ίθα τῆς Ὠεαάβς οὗ 
βἰδυρπίογεά Ἐοπκίϊεβ, ἀπ βοπὶ ἴπθπὶ ἴῃ ΟΣ Ὀαβκεὶβ ἴο Νίπονθῃ." 
(52. Οο»»»».) 

ἡλεν γἱάξ μῤονε λογ545] (οτήρατσε ἷν. 13, ν]]}. τό. 
“εἴ ἦγε 477) ας τέ: 707 τυα7} θαυ! ΡΡοά 8Β 8 ΤΩΏ8ὴ 70᾽ ὙΔΣ. ΤΗΪϊς 

5δοιὰ Ὀερίη ἃ πεν βεηΐεηοα. Τῆε νετῦ ἰ5 ἰῃ [6 5 σι Αγ ἰη ἴῃ Ηοῦτενν, 
διὰ (μι πιεδῃβ ποῖ [πε Βογβαπιεη, Ὀαΐϊ [Π6 ψΠΟ]6 ἀγτηγ. 

24. Τετειηϊδῆ ᾿]δο65 Ὠἰπηβ6]} ἴῃ (6 Ροβιτοη οὗ ἢ5 [6] ονγ.σΟὈΓΥΥΤΏΘῺ 
οὨ ἴδε διτῖναὶ οὗ ἴῃς πεν. 
7) γι] γεῤογέ. (ομραγα Οϑδη. χῖὶν. τό, “Απὰ [ἢς ίδπης τπογεοῦ γᾶς 

Βεαγά ἴῃ ῬΠΑγδΟΝ 5 μοιιβο,᾽ ἄς. 
46. 2}έὲ “τυογα οὐ ἐδ ἐρ2»9»ν} ᾿ἰςαγαῖγ, (Πότ 15) ἃ βυοσαὰ ἴο [116 ΘΏΘΙΏΨΥ, 

Ἶ, 6. [6 ΘΠΘΩΥ ἰ5 ἀτηεα. ἘἸΘονοα [Π6 ΘΠΘΙΩΥ 15 ὨϊΠ156] ΘροΌκθη οὗ 85 
16 ἰησιτυπχοπΐ ἴῃ (οὐ 5 ἢδηάπ, 6.0. 15] Δ χ. 5, ““Ο Αβϑυγίδῃ, λέ γοα οὗ 
ταῖπα δῆρεῖ, ἀπά {Πε 51:88 ἴῃ τη εἷγ Βδῃά 18 της ἱηἀϊρτιαοη.; Ῥβ. χυὶϊ, 1.3 
5 δῇ ἰηδίδῃοα οΟὨΪγ 1ἔ ἴπ6 σοηάθπηρ οὗ ἴῃς ΕὨρ] 5 Ν εὐβίοη Ὅς δοουγαῖο, 
ὙΒΙΟΝ 5 δἵ [6 Ἰοαϑὶ ἀουδί[}}. 

αρα ,,2α;7 ἐς ο ἐν» 5162] Ἰῇς αμα 5ῃουϊὰ θὲ οτηῖτ64. ΤΕ σο- 
τηδϊηΐηρ νγογάϑ δσὲ 8 [ἀν ου τα ἜἘΧργ βίο 1 [Ἔγοιΐδ. Βοσγονηρ ἔγοπὶ 



όο ΤἸΕΚΕΜΙΔΗ͂, ΥἹ. [νν. 27---29. 

οὗ ΤΥ ΡΘΟρΙα, ρἰτά ζάές τ ὶτῃ βδοϊοϊοιίῃ, δη να] ον ΤΠγ56 1 ἴῃ 
Δ5}.65 : 8 Κ6 [ἢ66 ΤΩΟΌΓΠΙΏρΡ, ἄς [ΟΥ Δ ΟἿΪΥ “051, τηοϑὲ ὈΣΙΟΥ 
Ιατηθηϊδίιοη : [ῸΓ [Π6 ΒΡΟΙ]ΕΥ 5}4]1] 5 θην σοπλα ὉΡΟῚ 115. 

471 Ὦδνβα 5εῖ [πδ6 207 ἃ ἴονεσ “ηα ἃ ἰοσγί γε 85 ΔΙ ΟΠ ΤΩΥ͂ ΡΘΟΡΙΘ, 
.8 ἴῃαὶ ἴοι τηᾶγεϑῖ ΚΠΟῪ δηὰ {{ὺ {ΠΕΣ γὰγ. ΤΓΏΘΥ ἀγέ 41] 

στίονοιιβ γον  τουβ, γα! κηρ ψἸ 5] ηἄθτβ : ἦεν 476 Ὁτᾶ55 δῃᾶ 
29 ἸΤΟῚ ; [Π6Υ “76 411 σοισγιρίοθ. ΤῊὴ6 Ὀ6ΙΙονγ5 ἀτα Ὀυγηΐ, (ἢ 6 

Ῥᾳ. χχχὶ. 13, ἢ6 565 ἴθ ΟἤδΡ. ΧΧ. 3, 10, Χὶνὶ. 5, ΧΙΧ. 290. 8566 
ΘΘΡθοίδΠγ ποῖθϑ οἡ ἴῃς ἤτϑι-παιηεδα σπαρίεοσγ. 

26. ἐἶσπρλίεν Οὗ γὲν 2εοῤίε] ςοἸ]εοῖνα, 85 ἰὰ οδαρ. ἷν. 11. ΟΟΙΏΡΑΓα 
νἱ. 2. 

«υαἰίοτυ ἐλεεῖ 11] ὙΤὨΪϊβ 15 Ῥσοῦδϊυ τὶρηΐϊ, ἃ5 αἶσο ἰῃ οαρ. χχν. 34: 
ΕΖεϊκς. χχνι, 20; Μῖς. ἱ. το. Τῇ δδυ]οσ γοηάογίηρ γὰ5 52γηηιίς ἐλγεεί 
τά. Τῆς Ἡδῦτεν ψοσζὰ 5 [πουρῃς ΌΥ Οεβεηΐϊαβ ἴο 6 δοίιμδ! σοἢ- 
προϊρα Θἰγγ ΟἹ] ΟρΡΊΟΔΙΠΥ τ] ἢ [.6 (σδυτηδη τυὰἐδ67: (οὐγ τυαζίοτο). 

Ως Ὁ» ἂρ ογεέν 501] ΤῊδ ἱπιροσγίδῃος δἰ υϊοα Ὀγ [Π6 7εὺν5 ἴο (δ 
Ῥοβϑβθββίοῃ οὗ ομι]άσγεη ἱηνοϊνεα εχίγεπια ρστίεΐ, {{ ῬΡοβίθυ τυ γγοσα ἴῃ οσυϊ 
οὔ, Οοιωηράζα χχὶϊ. 30, δῃηὰ Ατηοβ νἱϊϊ. το; Ζεοῆ. χὶϊ. 10. 

21--80. Ιη 1656 νεῖβεβ [86 ΓΟΚῸ τεδβδιγεβ [Ἐγθι Δῇἢ οὗ ἢ ἀϊνῖπὸ 
ΠΟ) ἰδϑίοη. Ηδ ἈΔρΡρδθᾶχβ ᾿πᾶοὺ (86 ἥσυχα οὗ οπα ἰεϑίϊηρ τηοίδὶ, ψ ἢ }ς 
δἴϊτασ 7θγειη δ ἢ 5 ΤΩΔΏΠΟΥ ἴῃς ἄσιτε δηά πε (Πρ οἰρηιδεὰ ὈΥ ἱἰ δγά 
Ἰηϊοστηηρ] δα ἴῃ ΘΧΡΓαβδίοῃ (566 (ΟΥ̓ ΟἴΠΕΥ οᾶϑο5 [ηἰτοά. ΟὮΔΡ. ἰϊ. ὃ 8 ἃ). 
Τῆς ταβυὶ οὗ [ἢς ἰδϑίϊηρ Ῥγόςθϑβ 15 (πὶ ΠΟ Ργεοίουβ τηείδὶ 15 ἐουηά. 
ΑἹ] ἰ5 ἄσοϑβϑβ. 

27]. α Ἰοτυενγ} 8. ΘΕΟΣ (7γ 27). ΤΊ νγὰβ οὐἱηρ ἴο 8 αἰ που] ν ῥσεβοηϊοά 
ὈγΥ ἴδε [Ο]ονίηρ βυνπίδηιϊννος [δι [15 ννὰ5 σε δγθα ζοτοξ. 

ὦ ,»γι7γ655] ῬΤΙΟΌΔΟΙΥ ἴπ6 τρῃΐ τοπάθηρ, Οοιήρατγε ἱ. 18. Τεγετηϊδἢ 
56 Ῥτοτζηϊβεα ἴπαῖϊ ἢθ 5}8}} σεοεῖνα ὑγοϊθδοϊοη Ὦ1]16 οαγτγίηρσ οὐἱὐ τη 6 
ἄυΐϊγ ψΙΟῆ 950 Ἔχαβροσζαΐθς [ἢ6 Ῥεορὶς δραϊῃβὶ ἢ. ὙὍῇηα Ὀσχιεΐ, ρδγθη- 
{ποίϊο4] ομαγασίου οὗ [ἢ αϑϑύγαησε Ὧδ5 σδυβοα αἰ που γ. ΟΥΒΟΥ ῥσοροβοὰ 
ΤΕ ἀουηρβ τὰ (1) ρο]ὰ δηὰ β| νεῖ οσα, (11) ἃ ουξίοσ οὗ οτε, (111) ἃ βεραγαῖθγ. 
Βεγομῃά (ΠῈ ἔδοϊ βόνανεσ (Πδὲ ἴῃ6 ΗἩξεργαν τοοῖ βίρτβεβ ἴο ουΐ, τυ ςσἢ 
ΒΌΡΡοτί σαπῃοὶ ΡῈ Βαᾶ ἴοτ ἴπεβε σοῃ)εοίαταβ, Ψ Ὦ116 ,ογέγεος 15 [μ6 ογ ΠΑ ΓΥ 
856η586 ΨΕΪΙΟὮ [6 ψογὰ Ὀδδὺβ Ἔα σα. 

28. ργίενοτς γεσοίίε7γ5}] ΗΘ. γευοΐζξγς οὗ γενοίίφγς, ομα οὗ ἴῃ 6 ψΑΥ5 
οἵ Ἔἐχρσϑϑϑίηρ ἴῃ 6 βυιρεγδίνα ἴῃ παῖ ἰδησιιᾶρο. (οιηραγα Οδῃ. ἰχ. 25. 
50 ἘΖοϊκ. χχχὶϊ. 21, "ἼΒῈ βἰσοηρ διηοηρ ({Π Έγὰ]]γ, οὐ) [6 ταὶρῖγ.᾽ 

τυαίξίγρ αὐτὰ σἰαμα1675] σοϊηρ ἀρουΐϊ ψ1Π 5ἰαημάοσουβ ἰἸηΐεηιὶ. ΤῊς 
βΒδῖὴ6 1πουρῃϊ 15 Θχργεββαα οἤδρ. ΙΧ. 4. ͵ 

ἐδέν αγέ ὁγαξςς αμαὶ 170] ἃ τδουσγεποα ἴο (ἢ6 τηείδρθοῦ, Ἡδὶσο ἢ ἰ5 
Βονγονοῦ αρϑίῃ ἱτωσηβαϊδίοΥ ἀοϑοτίθα, ΤΏΘΥ πᾶν ποης οὗ [6 Ῥῥχεοίους 
τη 614] ἴῃ [6 ,. 

ὁγα55] ΟΟΡΡΡΟΣ. 
49. ΤὨε Ἀεβῖ σοηδουίηρ ῬΧΟΌΔΟΙΪΥ 15 ΤῊΘ ὈΘΊΊΟΥΒ 5ἼΟΥ; ὉΥ ΣΘΆΒΟΣ οὗ 

Ὅ.6 ἤγο 119 1οδὰ 15 τποᾶ ὌΡ; 15 ναΐὰ Ὠδίδ 1.0 ΕἸΘΙΤΟΣ δηιθ1 60, διά 
129 Ὑἱοϊςθᾶ Ὦδγνθϑ ποῦ ὍΘΘ: Βορασαὶθά. 

αγό ὀμγμ] ΤῊΪ 15 ὈΥ ΠΟ τρϑδῃβ δὴ ἱτῃροββὶ Ὁ] σεπάοσίηρ, ἀδποῖπσν 



νν. 30; 1. ΤΕΚΕΜΙΔΉ, ΝΊ. ΝἹ]. ὅι 

Ιεδὰ 15 σοῃϑ 164 οὗ ἴῃ6 τα : (ῃὨ6 ἰουπμάσοσ τηϑ] το [ἢ (8.1: 
ἴοσυ ἴῃ6 νιοκοά δῖα ποῖ ῥ᾽ ποκεα ἀναγ. Ἐδργοῦδῖθ 511ὙῈῚ 5}4}} 30 
τιδῦε 04}1 [Πδτὴ, θδοδιβα [ἢ6 ΓΒ Ὠδίῃ τε)εοϊθα [ΠΏ 60}. 

σΗΑρ5. ΝἼ]1.---Χ. ἡἀάγεες ἀεί υεγεα ὅν Μεγεριΐαλ αὐ ἐλε ραΐέ 
οΓ 1ἦς 7ΤεριέΖ. 

(ΗΑΡρ. ὟἼΙ]. ᾿----. «δαχεῖν λίος ποῦ ἐπὶ εὀγηιορείαὶ ἐχοζζδρευ, 
ὁμξ ἐμ ᾽πογαΐ εῤγζρ 7,655. 

ὙἼΠ6 πογά ταὶ σῖὴβ ἴο [Θγοιι δὴ ἔγομῃ [ἢ 6 ΟΕ, βαγίηρ, 7 

ταὶ ΤὨγουρἢ (Π6 ἰοησ σοητϊηυεά εἢοτγὶ ἰο βηὰ βουῃηειῃϊηρ ποῖ ἄτοββ ἴῃ 
(ἢς παύοῃ, ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ ἰεδὰ Ὀπὺὶ 450 ἴ6 δῖον γα σοῃδυτηθδά. 

284 ἐεαά ἧς ερμεσιοηξί οὗ 16 37,4] ὙΠΕΙα ἰ5 δὴ δἰίδσγηδίῖνε τοηδοησ 
ατ᾿ϑίηρ ἴτοῦλ νατίουϑ σεδάϊηρβ ἴῃ [ῃ6 Ἡῦτενν, νῖΖ.;--ὐόορε ἐλεὶν γε ἰεαά 
ορμῖν; ἴ. 6. ἢὩ0 ἴγαςε οὗ δηγτῃϊηρ τοσα να]υδ Ὁ ]6 ἀρρθασβ ἴο στενασὰ ἰΠ6 
Ἰοπρ᾽ ᾶἀϑςϑαᾶν. : 

80. Δοῤτγοδαέξε... γε εεΐδα} ΤΉΆΘΓΕ ἰ5 ἃ Ῥ]ΑΥ͂ οἡ ἴΠ6 "νοτάς ἴῃ ἴῃς Εεῦτεν. 
Λεσιε---τ)πεδεά. 

ΟΠΑΡΆ. ΝἼ].--χ, ΑΡΓΡΒΕΘ5 ὈΞΙΙΝΕΈΒΕ. ΒΥ ΪΕΚΕΜΙΑΗ ΑΤ ΤῊΕ 
ΟΑΤΕ ΟΕ ΤΗΒΕ ΤΈΜΡΚΕ. 

ΓΟΗΑΡ. ΥΠ]. 1--Ἴ. ΘΑΕΕΤῪΥ 11ῈΕ5 ΝΟΤῚ ΙΝ ΟΕΒΕΜΟΝΙΑΙ, ἘΧΟΕΙΈΝΟΣ, 
ΒΌΤΙΝ ΜΟΒΚΑΙ, ὈΡΕΙΟΉΗΤΝΕΘ5. ; 

ΤὮς οἤϊεῖ ηασβίίοῃ ἴο Ὀς δησινεγοά ἴῃ τεραγά ἴο {Π656 ομαρίοτϑ ἃς ἃ 
ὙὯο]6 15 [ἢ ἀαΐε ἴο ψὩϊςἢ (ΠΘῪ ἅτε ἴο Ὀε γείεισεά, υυμείμοσ ἴο [ἢ χεῖρα οὗ 
(ἢ) [οϑἰδἢ οὐ (11) 76 οϊακίημ. [Ι͂ἢ ββεϊκϊησ ἴο ἀδίεστηΐης [ἢ ΐ5, χὰ τηιϑί δ 
οποα ἰᾶΐα ἱπῖο σοπϑίἀοσχαίΐοη οἤδρ. χχνὶ., τ οβα ὀρθηΐϊηρ νϑῦβο ἢᾶνα ἃ 
τδυϊοα τοβοι Ὁ] πος ἴο (Π656, δΔηὰ τ Πΐοἢ 15 ἜἘΧΡΓΕΒΘΙΥ βἰδίεα (νεσ. 1) ἴο 
Βανε Ῥεδῃ ἀε]νογεᾶ ἴῃ ἴπ6 Ὀερϊηηίηρ οὗ [ἢ τεῖστ οὗ ̓ οῃοϊακίη, 1186 
ῬΤΟΡΏΘΟΥ οὔ δῖ σΒαρίος [Πογεΐίοσα Ὀς ΤΊΘΓΕΙΥ ἃ βιιπητηαγβεα ἔογα οὗ (Παΐ 
ὙνὩΣοἢ 15 οοπηίαϊηοα ἴῃ [ἢ 656, ΠΟ τηοσο 15 ἴο Ὀ6 5α1:4. [πη ἴανουτγ οἵ (Παϊ ἰαἴοτ 
ἄαὶε 4͵50 ἰ5 υγτρεὰ [Παἰ (4) Τεγαπλδ ἢ βεεπῖς ἴο 6 ποὺνν ἀν Πρ’ ποῖ δἱ 
Απδίδοιἢ Ὁ αὖ ΤΥ 58] 6, βίης 6 ᾿ς ἰο]α ἠοῖ 85 ἰῃ (11. 2) ἴο “" ὅο δπὰ 
τ," ἄς. Ὀυΐ ΞΡ ΙῪ (νῖ, 2) ἴο “" Βἰαπα ἴῃ ἴῃς ραΐα οὗ [6 1 οτὰ᾽β Ὠου56,᾽ 
ἄτο.; (ὀ) ἰἀο]ΑΙΣΥ ἰ6 τεργεβθηίεἃ 85 ργαςίἰϑβεἁ ρθη ΪΥ ἴῃ [86 βίγεεβ οὗ 
᾿ἰβέονι τῆ (νιϊ. 17) δηὰ ἰῃ τπε Τεαρὶς [561 (νϊ. 30); (ε) σὨΠ]άσγει ἅτα 
πγηρά ἴῃ [ἢς γᾶ ]16ν οἱ Τορδεῖ ἰπ ποηουγ οὗ Μοϊοςἢ (νὶϊ. 31). [ἢ ἕανουτσ οὗ 

10:6 φαΥΐϊον ἀδῖο 1ἴ τηδῪ Ὀς 561 ἃ τῃἱ (σα) [Π 6568 σμαρίθεβ ἃσὰ οἱοβοὶγ οοηηθοιοα 
11 (ἢο56 ψΠΙΟἢ ῥτεοθάθ τΠετὰ ἀπά ννῃ ἢ σοη  βο αἱ ὈεΪοὴσ ἴο [ἴῃ 6 
τἰπης οὗ 7οϑβίδῃ; (ὀ) ἴῃῆε ἀρτθοθθηῖ οὗ σμᾶρ. νἱῖ. δηᾶ Ἵοἤδᾶρ. χχνῖ. "15 
ΌΥ ΠΟ τη680}8 500 ἢ} ἃ5 ἴο ψδῖγδηΐ 15 ἴῃ ἴδε Ὀε] 16 [μι [ΠΟΥ γα τρθγεῖὶν 
ἃ [}} δῃάὰ δὴ δρρτενίδίεἃ τοροζί σεϑρθοιί νου οὐ τῆς βάτὴβ ἀϊβοοῦγβο, 
ΞΡ ΘοΙαΙΥ ψΠῸὴ γ͵ὸ ΤαπλΡοΥ [πε ἰγοαθθοΥ ἢ ΜΠϊοῖ 7εγε δ 
15 ψοηῖ ἴο τερεδΐ ᾿ϊτηβοῖξ; (ο) (π6 οἰτουτηδίδησεβ. ἩΙΟὮ ἱπηπηοάϊδίοὶν 
ζο] ον προὴ ἴῃς ἰπτεαΐ [παὶ 7εγβαί πὶ μου] Ὀεσοσηα ἃ5. Θ,ΠΟἢ 
(σίνεῃ ἴῃ σἢδρ. χχνὶ. 8, ἅζο.) ΟΥ̓ Ὧ0 τηθδῃϑ δοσοοσὰ ὙΠῸ [6 Ἰοηρ ΡΓΟΡΉΘΟΥ 
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« ϑίδηᾶ 1ἢ [6 γραίας οὗ ἴῆ6. ΤΟΚῸ 5 Βοιι56, δηᾶ Ῥσοοϊαιτη [Πεγα 
115 ψογά, δηᾶ δγ, Ηδθαγ (ἢς. ψοτά οἵ ἴἢ6 ΤΟΕΡ, 41} γέ οὗ 
Τυάδῃ, {πὶ δηΐοσ ἴῃ δ ἴἤθ656 ραΐῖεβ ἴο ΟΡ ἴἢ6 ΟΕ. 

3 Τῆι 5411 [ῃΠ6 ΤΙΟΚῸ οὗ Ποβίῖβ, (ηὴ6 αοἄ οὗ β5γδε], Ατηδεηάᾶ 
γοῦ ψψᾶγ5 δηᾶ γουσ ἀοϊηρδ, δῃπᾶ 1 Μ1}} οδυβδε γοῦ το ἄνε]] ἴῃ 

4 ἴΠ15 ρΪδοα, Ὑγαβί γα ποῖ 1η ᾿γιηρ γγογάβ, βϑαυιηρ, ΤΠΕ [ε}016 

ςοπίαϊηςα ἴῃ [Π6 τειηαϊπμάθσ οὗ ἴπε56 Ἵπαρίετθβ. ὙὍὙηὰ αϑὲ δτριυμηθηξῖ 
βθϑιὴβ οὗ σοῃϑι οἷα ννεῖσῃς. Ῥοσῆδρϑ ἴῃ Ὀεδῖ σοη]δοίατα οἡ ἃ βυῦ]οςῖ 
ὙΥΠΙΟἢ τηυϑ δἰ νΑΥ5 ἸΏ ΟΪν 6 5ΟΠῚ6 ὉΠΟΘΙΔΙΏΪΥ 15 (Παὶ (ης6 ἀἰδοοῦτοο (ἢ 
ΤΊΔΥ ὙΜῈ}1 Ὀ6 [6 5 ΠΊΔΙΥ οὗ βενϑτα]) Ὀεϊοηρβ ἴο (6 ἐσίγ Ῥεποά οὗ 
7οϑβἰαῃ᾽ 5 τεῖρῃ, ΤὨϊτίθθῃ γεατβ ᾿πίεγνθηθα Ὀεΐνγεθη [86 σοπιρίεδίϊοη οὗ Πῖ5 
Τη Θά ϑυγ65 οὗ ταίοσλδσῃ ἀπά ὶβ ἀθαίῃ. Ῥσχοῦδθὶυ ἰονναγάβ ἴῃς ἐπά οὗ 
[815 ρεποάᾶ τηδίζειβ ψεῦα Τσῃδησίηρ τρί αἶγ ἴου [ἢὴὩ6 ψόσβα, δηά ἴπῸ 
ΘΠ οὗ ἱπάϊντάπ4]5 ἀραϊηςὶ Γ δγευλίδῃ (ἃ πχατῖκο δαΐατα οὗ ἴῃς [πα οὗ 
Το οϊαἰκῖπι δημὰ Ζεαεϊκῖ}}) νγὰβ Ὀδοουληρ αἰγοδαν ρῬγογλϊῃθηΐ. 

ΤὨε ἀΐδοουγθα ἢδ5 ἴἤσγοα ἡδίυσαὶ ἀἰν βοὴ : (α) νἱΐ, 1---ν!].. 2, ΒΘΡυΚα 
ἴου βἢδῃλθὶθϑβ ἰἀο] δι τ πὰ ρο]]υϊίοη οὗ [Π6 γεγν Τερ]ε ; (6) νι}. 4---:χ. 
22. Απηουηοσοιηδηΐ οὗ ρυηβησπλθηΐ ἐμαΐ 5}4}1 σός οὐ ἴΠ6 ῥῬϑορὶς ίοσ 
{πεῖν 5; (6) ἴχ. 23--χ. 25, δαβοηϊηρ ὙΠ [6 Ρδορὶα οὐ ἴἢς [Ο]]ΥῪ 
οὗ Ιἀο] ΔΙΤΎ δηά ὄχμοσγίαίοη ἴο ἔο ον (Π6 ἔπιδ ἀηᾶ ΟὨΪΥ ἀοά. 

2. 1.0ε ραίε οὗ ἐδλε Ζογα ᾽ς ἀομ59] Ὅὴδ βοδητηθ85 οὗ ουὖῦ Κπον]εᾶρε 89 
ἴο ἴῃς ἀεῖα!]ς οὗἩ [η6 Ὑδιαρ]α σουγί5 ΗἰποΥ5 05 ΠΟΤ ροΐηρ Ὀεγοηὰᾶ ἃ 
σοπ)δοΐαγα 85 ἴο Τγεση δ 5 οχδοῖ ροβι[ἴοη. [πῃ Ἡδγοάβ Τερὶα το σα 
ὙΕΥῈ δαυδη ραίθϑ σοπηθοϊϊηρ [Π|ὸ ΣΠηοΥ ΜΙ ἴΠ6 Οὔἴεσ οουτί, νἱΖ. [γα α 
ου [ἢ ποτ, ἴἢγεα οἡ [86 βου, δῃὰ ομδ ου ἴδε εαϑδί. 11 (ἢ]5 τερίε- 
βεηίοα [ῃς 5ίαίε οἵ [Ὠϊὴρβ ἴῃ ϑοϊοσηοηβ ΤοΏρ]α, Τοσεταϊδη νου ῥτὸ- 
ὈΑΌΪΥ Βανβ βἰοοά δἱ οὔβς οὗ {πεϑε6 Ἰοοκίῃηρ ἄονῃ ὑροὴ ἴμ6 ῥβορὶς 
ὙΠΟ ὙγΕΓΘ 4556 1} 0164 ἰὴ [86 ουἵετ σουγί ὑγεραγεά ἴο ρα85 ἴῆ. Τί τῇδ ἤανα 
θδθα “τε πὲν ραίο,᾽ [αἰ δἱ ἴ86 ἐπ οἵ νῃϊοἢ Βαγυςοῇ στοδὰ [ἢ τοὶ} 
(χχχνὶ. 10) ἰὰ ἴἢ6 δά)οϊηϊῃρ σμδα θοῦ οὗ Οδιμδγίδη ἴῃ ἴῃ6 ἱπηογ (Επρ. 
Μετβίοῃ, “ Βρῃενῦ᾽ Ἶ σουτί. ᾿ 

αἰ γέ οὐ )άαλ])Ί 811 συλ. ΤΠδ οσσαβίοη νγᾶ5 ἴῃ 411 ργορδῦ} } Υ οπα 
οὗ ἴῃς ἴδγεο ργεαῖ δηηυαὶ ἰβαϑίβ Οὐὁ οἵ Π6Ὶ βοϊθλῃ σαι ῃειίηρβ. 1{{ῃ]15 α15- 
σου886 ΜΕΓΘ Βροΐζθῃ οἱ βοῇ Δη Τσοσδϑίοι ἴονναγάβ ἴΠ6 εηᾶ οὗ Τοβίδῇ 5 
τοῖρτι, 6 σδῇ δαϑυ υπηαἀογϑίαηα ον ἃ τερει το οὗ [π6 ἄτεῖ ραζὶ οἵ 1ἴ 
(ἢ ΔΡ. χχνἱ.) οἡ ἃ τεουσγθησα οὗ ἴῃ6 οαἰγτουτηβίδηςεβ αἱ ἴῃς Ὀερὶπηΐηρ οὗ 
(Ὡς τεῖρῃ οὗ Τεποϊακίπι τηϊσῃϊ Ῥγόνόκα ἴῃ6 αἰΐδοῖς προ ἴμῈ ῥσορδεῖ 
ΨΏΙΟΣ ἱπητηδαϊαίεϊν [0] ονγεά. 

8. ΤὨβ βουρδὶ 15 [Π6 βᾶτὴθ δ58 παῖ οὗ Πεαῖ. υἱῖ, 12---ἰ|6, ὁδα οὗ 
[ὴ6 ΤἸΆΔΗΩΥ͂ ράᾶϑβϑαροβ οὗ ἴμῃαΐ Ὀοοὶς ψΠΙΟΝ ἰηβδυρησεὰ ἴῃς ἰαηνυασε οἵ 
7εγεπλ δῇ. 

γοι7' τυᾶγε αμα γομ7 αἷοἵγ,»}] 8 ἰανουτίίε σοτηἱηδίίοη ἢ Τογοτηϊδῃ 
(σοπλρᾶγα νϑῖ. 5, ἷν. 18, χυἑ. 11, ΧΧΥΪ. 13, ΧΧΧΥ. 15), Δα Ἰῃ ἃ 655 
ἄερτεθ ἢ ΕΖΕΚΙεὶ (χὶν. 22, 23, ΧΧ. 43, ΧΧΧΥΪ. 17), 566 4150 Ζεοῇ. ἱ. 4, 
6. Ῥαγε 111 τηθδὴ σδίμεσ ἴῃς βεί]οὰ ὨδΌΪ 5, αρέρσε ἴῃ βοραγαῖα δοῖβ 
ὙΉΙΟΣ σὺ ἴο ἔοστῃ [Π δηλ. 

4. ἐνίηρ τοογ] ἴδοβε οὗ ἴῃς [α]5Ξ6 ρτορμδῖβ, Ὑγο τηαϊηιαϊηοά τῃαὶ 

Υ 



νν. ς--Ὁ. ΤΕΒΕΜΙΑΗ, ΜΙ]. 63 

οὗ [ῆ6. ΙοΕΡ, Τηα ἰερὶα οὗ ἴῃς ΤοκΡ, ΤῈ τε Π}Ρ1]6 οὗ ἴῃ 6 
ΤΟΚΡ, αγέ ἴμθ56. Εοὺ ᾿ἔγοι [ΠγΟΌΡὮΪΥ διμ θη νου γᾶγ5 ΔΠ 9 
γου ἀοϊηρδ; 16 γοι {ὨΥΟΌὮΪΥ ἐχασυῖα ἡπαάρτηθηΐῖ δεύνψεοη ἃ 
ΤΑΔῚ δηᾶ ἢ15 ΠειρῃθουΣ; ΖΓ γε ΟρΡΡΥ͂ε85 ποί [ῃΠ6 βίγδῃροσ, [ἢ8 ὁ 
{1} 6 1|655, δηὰ ([ἢ6 ψ]ᾶον, δπᾶ βῃθα ποῖ ἱπποσθηΐς Ὀ]οοά 1π 
[Π15 ρῥΐδοβ, ἡδεῖ γγαὶὶς δίζεσ οἴμοσ σοάβ ἴο γοὺυγ Ὠυτῇ: [Π6ῃ 7 
Ἅ1Π1 οαι56 γου ἴο ἀνε }} ἴῃ [15 ρίδοθ, 1 [88 ἰδηᾶ (ῃ4 1 
ὅϑλνε ἴο γοὺγ [Δί 6.5, ῸΥ Ἔνεσ δηα Ἔν οῚ, 

8---2.ο. δάϊοἧν)ς βακοΐτέν τᾶς πο  γοζοαίέορ ο 12, πεῖζλ6 7 εἦ αὐ 
7) εγμεαέορι 07) τἷς 1 ριῤίε σαὺό {056 τὐἦο οῤορέν ἄἰΐεοτση “ἠέ 7 
σοί. 

ΒΕΠΟΙΑ͂, γε {τδὲ ἴῃ ᾿γίηρ τογάβ, ὅλαΐ οδαπποῖ ρτοῦι. ΨΝ : 

16 Ῥοβϑαβϑίοῃ οὗ ἴδε Τερὶα ψὰ5 ἐμουρῃ. Οοὐ ψουἹᾶ πονοσ Ξυθῆεῦ 
1 ἴο Ὀ6 ονοηγονσῃ, δηά ἴδι5 115 ργέθεηος ψόουα Ὀς ἃ Κὶπά οὗ Ἑσἤδγπὶ 
τῃδλὶ σψουἹά ρσγοίθοϊς Τσυβαίεστῃ δηά ἰζ5 ἱη  ἱ4ηῖ85. 

724 ἑερεῤίξ οὗ ἐλε 2ογα)] Τῆς [Ὠτϑθίο]α σερεί το ἰ5 ἔοσ ἴῃς βακα οὗ 
Εἰ μαϑὶβΌ Οοιηρασγα χχὶϊ. 20; 15. νὶ. 3. [Ι͂ἡη (ἢ15 ρδσίουαγ οᾶθε Πον- 
ἐνὸν ἰὰ διτί Ποῦ βυρρεβίβ “16 ΘΏΘΙΡῪ ΟὗὨ [ἰογαῖοῃ [πὲ ΟὨΪΥ ὈεΪοηρβ ἴο 
Ἐδϑίοσῃ ἰδηδίϊοϑ ᾿᾿ (ϑίδη!εγ᾽5 ) ευϊσά Ολμγεῖ, τι. 438), ἀπ πᾶν 6 ᾿οπι- 
Ῥατοά στ [ἢ 6 ΟΥ οὗ 186 Ῥγιοβίβ οὐ Βδδὶ οὐ (αδγηθὶ, νῆο ““ ςα]]δἃ οἡ 
186 παπὶς οὗ Β88] ἔσχοπι πηογηὶηρ Ἔνεη ὉΠ] οοη, βαγίηρ, Ο Βδδ], ἤδᾶσ 
τ᾽ (τ Κίηρβ χνὶῖ. 26), “45 ἴῃς Μυβϑυ!πηδῃ ᾿Πευνίβϑῃθϑ νγοῦῖς [μοηβαῖναϑ 
Ἰηΐο ἃ ἔγΘΏΖΥ ΟΥ̓ ἰΠ6 ἱηνοσαίίοη οὗ (Α]ΪΔ ἢ, ΑἸ]ΔῈ 1 ἀΠῈ}1 [ὴ6 ψοτάβ [Ὠθτὴ- 
βεῖνεβ δια ἰοβῖ ἴῃ ἰῃηδγιουϊαῖα ραϑρ5 ᾽ (ΘαπΙοΥ, 11. 254). 

ζζε54] ἰῃ6 Ὀυ]άϊηρϑ οὗ [86 ΓΕΏΡΙς, ἴο μι σ ἢ 7 Θγεαϊδῃ ννου]Ἱά ἀοιιθῖ- 
1655 Ροΐηϊ 15 ΠΏΡΕΙ, ἃ5 ἢ6 βροκε. 

6. 2727 γε οῤῥγέες ποὲ ἐλ εἰ γαρρεῦ, ἐδε γα λεγίε:, απαάὶ ἐδέ τυΐάοτυ] ΤῊΣ 
Μοβαῖς 1,ἂνν ννὰβ5 ϑίτοηρ ἴῃ 15 ἀδηυποιδίίοη οὗ βυσἢ σοηάυςῖ; Ἐχοά. 
χχὶϊ. 21, ᾶἄς.; Ὠεαί. χχὶν. 17, ὅτ. 

σλεα μποΐ τρροσόρ ὀέροα ὈΥ Ορρτεββίοῃ, ὈΥ Ἰυἀϊοῖαὶ τηυγάσγθ, εἰ. 
ἴδιαι οὗ ι)αῃ Ὀγ 7εῃοϊαϊκῖπι (οἢαρ. χχνΐ. 23), ννῃϊοἢ πλδὺ Ὀ6 διποὴν 
ἴδοβα όσα σείεστοα ἴο, δἰ πουρὴ ἰ Πδά ῬγορΔΌΪΥ ποῖ γεῖ ἰαἰκεη Ρ]αςα. 

29; 115 δίασεσ)] ἴῃ 7εγαβα θη, ἃ5 ΘῈ ἴῃ νΟΓ. 7. 
ζο γον ἀ:71} Τῆδβα ψογάβ Ὀεϊοηρ ἴο [6 ψ}ο]ς οὗ [ἢ γεῦβε. 
Ἴ. Ἴδε Ἰαπα νγαβ σίνεῃ ἴδει, σοπαάϊτἰοπ δ} }Ὲ} οἡ Πεὶσ οὐβοσνίηρ {πεῖν 

Ῥασγὶ οὗ ἴῃς σονεθηδηῖ, 85 ““δὴ δνοσαϑίϊηρ ροββεδϑβίοῃ ᾿ (6 βη. χνἱ]ϊ. 8). 
ΤΠο ἰΔϑὶ τνοτᾶς οἵ ἴῃς νοῦβα Βούγαυοσ, ἢ να [ΟἹ] ον ἴλ6 δττδηρετηεηΐ οὗ 
1:6 Ηξερτον κίορϑ, θεϊοησ, ποῖ ἴο ““ρᾶνς,᾽ Ὀαπὶ ἴο ““ἀνε]] ἴῃ. 

8- -20. 5ΗΙΓΟΗἮΒ ΒΑΝΟΤΙΤῪ ΑΘ ΝῸ ῬΚΟΤΕΟΤΙΟΝ ΤΟΙ ΙΤ, ΝΕΙΤΗΕΚ 
ΒΗΑΙ, ΤΕΚΌΒΘΑΙΕΜ ΟΚ 115 ΤΕΜΡΙΕ ΒΑΕ ΤΗΟΒΕῈ ῊΟ ΟΡΕΝΙΥ 
ὈΙΘΟῪΝ ΤΗΕΙΒ 6ον. 

8. λα εαπροΐ 29)0Π Οἵ Ῥεγῆδρϑ, “9 ἐλαΐ γε 2»γο ποΐ. 
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)6 5ἴεαὶ, τηυγάει, δηα σοηληϊξ δα] Ύ, δηα σγθασ ΓΔ] 56Ἶγ, 
δηὰ Ὀυγῃ ἰποθῆβθα πηΐο Βδδὶ, δμὰ νὴ δέϊεσ. οἵἴπεσ ροάς 

το ἍΠΟΠῚὶ γα Κηον ποῖ ; Δηα οοΙη6 δηά β5ἰδηα Ὀοίοσα τὴς ἴῃ [ἢ Ϊ5 
Ὠοι56, ΒΟ. 15 οδ] δα ὈΥ ΤΥ ὨδηΊα, δπᾶ βγ, Υε τὲ ἀ6- 

τι ᾿Ινογρα ἴο ἄο 4811} {πΠ656 δοσηιηδίοηβῦ [5 (ἢ]5 Βοιιδθ, ψῃϊοῇ 
15. οδ] θα ὉΥ͂ ΠΊΥ πδῖηθ, Ὀθοοηα ἃ ἄδῃ οὗ σοῦ Ὀ6τ5 ἰῇ γοὺ 

1. αγεβῦὺ ΒΕῇῃοΪ]ά, θνθὴ 1 ἢᾶνα βθϑὴ 2ζ, βαῖ ἢ ἴῃ6 ορΡ. Βιυϊῖ 
θῸ γε ΠΟΥ͂ ΠΟ ΤΥ Ρΐδοθ ΜΏΙΟἢ σας ἴῃ 5110}, ΏΘΕΘ 1 5οῖ 
ΤΥ πᾶ δἱ [6 ἢτβί, δηᾶ 5ε6 ψγῆδὲ 1 αἀϊ]ά το [ἰ ἔογ [ῃ6 ψὶςκεά- 

13 Ὧ655 Οὗ ΤΥ ΡΘΟΡΪΘ [5τ46]1. Απα ον, Ὀδοδιδα γε ἤανα ἀοῃθ 
411} ἴ[πΠ656 ψουκβ, βϑῖῃ [6 ΤΕ, δηᾶ 1 βραϊκθ υηΐο γοὺυ, 

9. ἘΠ γέ σίσαῇ Βδιθαιησ, ὅο. ΑἹ] (ῃ6 νους αὐτὸ ἴῃ ἴπ6 ἰηδηϊῖνο 
ἴῃ ἴῃ οτἱρσίηα), ἃ τχλοοὰ ψὩϊ]οῆ ἰ5 υϑεὰ ψ θη ἴῃς οὐ͵εοὶ 5 ἴο ῥγαβθηῖϊ 
ἴδε δοϊίοῃ 11561{ ἴῃ 1ὴ6 βἰγτοηραβί Πρηϊ. 866 [86 {κα αϑᾶρὲ ἰὴ χχχὶϊ 33; 
15. χχὶ. 5. Τα ρῥυόρῇεί ρον δὴ ογάδθυ δἰπιοϑδὲ ἴῃ6 δχϑαοῖ σοῆγοσβα οὗ 
τῃδι ἴῃ της Ἰ)εοδίοριιαε, ἴο “ἦγ κ αἴζογ οἴμεσ ροάς᾽ Ῥεϊηρ ἃ Ὀγθδοὴ οὗ 
[86 ἢγϑὶ σοτηπημδηἀπχοηΐ, δὰ (ῃ6 ψογάς “"ψ ποῦ γὰ ΚΠΟῪ ποῖ᾽ Δῃ 
ΔΙ᾿υϑίοι ἴο [πΠ6 τνοσάβ ἱηἰγοἀποΐοσυ ἴο [86 ψΒοΪ6 ἴῃ Εχοάυβ χχ., ““1 δηὶ 
[δε Ιοτὰ τὰγ ἀοά, ψ ΒΟ Ῥτουρδὲ ἴ66 ουἱ οὗ ἴδ Ἰαπὰ οὗ Ἐργρῖ, ουἱ 
οὗ [Ὡς μου οὗ Ροπᾶαρα." 

10. 2 αγε αεἰνεγε] Με ατὸ ὉΥ τῆς ἀϊβοματρε οὗ (ἢϊ5 τεϊ σίους 
οσΙ ΕΥ͂ 56ῖ ἔτεα ἴοσ ἃ σείαγῃ ἰο ψἱοκοάηθοβ. Τδαῖ [ἢϊ5 18 [6 56ῆβε οὗ 
ἴῃς Ηεῦτεν τνοσάς, δοσοτάϊηρ ἰο [ δγοιαϊδ ἢ β υ56 οὗ ἴμθπὰ, ἰβ ἀρυπαάδηςῦ 
β5ῆδνη Ὀγ Οτγαξ ἴῃ ἢἰ5 ποίεβ οἡ [5 ράββαᾶσα. 

11. ἐν οΥ γοὐδεγ:} ἃ Ῥὶαςβ οὗ τεϊτγεαΐϊ ἴῃ ἴῃς ἰηΐογναῖς θαίνγθθη δοῖς οὗ 
νὶοϊεηοα. ΤῺϊ5 νεῦβα ἰ5 Δ] υἀ θά ἴο (Ἰπ σοπποδχίοη ψΊ ἢ 15. ἱνὶ. 7) ἴῃ Μαῖῖ. 
χΧχὶ. 13, δπα [Π6 ρῬάγα}16] ραβϑβϑασεθ (Ματ χὶ. 17 δηά ΓΚα χῖχ. 46). 

12. ,“δλίδολ] Α ἴονῃ οὗ Ερἤγαίηι δηά ἴῃ ἃ Ἵθηΐγαὶ ροβιτοη ἴῃ [86 
απ. Ἐὸγ (ἢΪ5 τεάβοῃ ἀου 1655 διμοησ ΟἴΠοΥβ ἰἴ νᾶ σῃόβθῃ ὉΥ [οβθυα 
ἃ5 ἴῃ τεβίηρ ρῥἷδςος οὗ ἴῃ6 ἂτῖκ ἀπά ἰδῦθγηδοϊθ. 1ι ννᾶ5 ἃ σοῃβι ἀθσαῦ]α 
ἴοννῃ ἴῃ ἴΠ6 [τὴς οὗ ἰ6 Ἰπάρος (πάρ. χχ. 47 οσοπιρατοὰ ὙΠ χχὶ. 12, 10, 
23). [Ι{ [6}1 ἰπίο συίθνουβ Ἰἀο]αίτυ (Ρς. Ιχχν]!. 58, ὅζο.), δῃά ἤδῆςα ἐϊς 

[ ἔαῖθ, νἱΖ. 1055 οὗ [ἴῃς αὐῖκ ἰῃ [Π6 151 ἀδγς οὗ ΕἸ (1 58ῃ). ἱν ) δῃά σαρίυχα 
ν ἢ αἰιεπάδηΐ οὐδ! [165 οἡ [86 μασΐ οὗ [πΠ6 ῬἈ]ἰςη65,. 1 [μοποείο Ξ 
'ννᾶϑ ἃ ρἷδος οὗ πἰον Ἰηϑισηβοδησθ ]γοροδτῃ Ῥαββθά 1 ΌΥ ἤδη βεϊθησ 
ὯΡ οαἶνεβ [ῸΣ ἢἰ5 ῬΟΥϑρΡ. [Ι͂η ΤΕγθι Δ 5 της ᾿ξ εχίϑιθὰ ἃ9 ἃ 5114]] 
ΨΠαρα (οΒαρτ ΧΙΪ. 5). 81 7] ϑγοόσηα (Οὔοηερε. ορε Ζεῤά. ἱ. 14) τοιγαῖκβ, “ΑἹ 
3110, ψ ἤογα οὔσοα ψὰ5 ἴἢ6 ἰΔΌΘγηδο]α αηὰ δὐῖκ οὗ (6 οσγὰ, ἔδοτε σϑη 
5οάγ ον θ6 ρΡοϊηϊεά ουἱ ἴῃς ἰουηάαϊίοη οὗ Δ α]ατ." [Ι{ 15 [Ὡς τιοάογη 
νΠ Πᾶσα οὗ δοῖϊαη, δὔουϊ Πδὶ ὑγὰὺ Ὀεΐνθθ Τογυβαίθηι δηά Νανίους. 
“Α ΤΕΙ], οσ τπιοάδγαία Ὠ1]], γίϑος ἰσοῦϊ δῇ Ὁηθνθη Ὁ]Α1η, συτγουπάςα ὈΥ 
οἴμεσ ίρμοσ ἢ1}15, εχοθρὶ ἃ παστοῦ ναῖε οὐ {πὰ βουτῃ, ψ οι Ἀ1]}} 
νου Ὡδίυγα! γ Ὀ6 ομόβδθη 85 ἴΠ 6 Ὀυὶποῖραὶ 5ἰΐα οὗ ἴμ6 ἴονσῃ, Τῆς ἴαθοτ- 
ΠΔΟΪ6 τὺ ᾶνε Ὀδθη ρῥἰζομθα οἡ [ἢϊ5 δπιίπεηςθ, δεῖς ἰξ νου] Ὀς ἃ 
οοπϑρίσπουβ οὈ)εοΐ οἢ ἜΥΘΙΥ 5116. ὙΠ στυΐϊῃβ ἰουπα ἴΠεσα δὲ ργθβοηΐ ἂτὸ 
ὙΟΣΥ ἱποοηϑίογδ Ὁ]6,᾽ ὅδ. 8704. Φῖκ. Ατὶ. δλέμλ. 
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(ἴδια : ἴοσ 1 ΠΗ ΡΠ πρ ον} ὑροι [86 τηδῃ οὗ Απδίῃοιῃ, ἐζέῦ 
[δ γεᾶγ οὗ {Π61ΠΠἴ ν]δι[Δ[1οη. 

σμαρ. ΧΙ τττὸὰ. Ζ.ε γοῤλεξ ἀρῤγεκαίες ἐς γος» ν σ 
2 ε ᾿πηοζεώ. 

ΕΙρΒΐθουϑ " δου, Ο 10ΕΡ, ἤδη 1 ρῥ]εδα ν ἢ τΠ66: γεῖ 15 
ἴεῖ τὰς τακ ψΠΠ τΠεὲ οὗ 20» ἡυάρτηοηί5. ὙΥΒαγείογα ἀοίῃ 
[Π6 ψαὺ οὗ [ἢ6 ψιοΚΕα ρῥτόϑροῦὺ τυδε γε τα 41} [ΠΟΥ ΠΔΡΡΥ 
τῆαϊ ἀδαὶ νϑΓΥ ᾿παμιὰ Του ἢαβὲ Ρῥ]δηϊθα {Π6Π], γεᾶ, « 

6 εὐεηε ἐλε γεαγ] Ὀλεϊίοτ, ἐς ἐλε γέαγ. ΤΆ τἴτα τοίεσσοα ἴο ἰβ ἰῃαϊ οἵ 
ἴδε 5ἰερε δηὰ Ἴαρίμισα οὗ 7 εγυβαΐθηι. Απδίδβοιῃ, 85 ᾿γίησ πῃ (6 πεὶρἢ- 
Ῥουτγμοοά οὗ [ἢ6 ὈελΙ ρῚ Πρ ἀγπΊῖεβ, νου ἃ 6 οχροβοά ἴο [86 ἰιοζοῖς οὗ 
ὙΆΙ Εν ΕῺ ἴο ἃ βγεδίεσ ἐχέεηΐ ἴδῃ [6 σαρ Δ] οἰ(γ. 

ἰ 

ΠΑΡ. ΧΙ]. 1--4. ΤῊΕΞ ῬΕΟΡΗΕῈΤ ὈΒΡΕΒΟΑΤΕΘ ΤῊΣ ῬΒΟΞΡΕΕΒΙΤῪΥ 
' ΟΕ ΤῊΕ ΔΝΊΟΚΕΩ. ' 

ὙΠ15 τοὶ ραγασταὶἢ 15 Ὀεβὶ υπάἀοιβίοοα 45 5111] μανίηρ τείεσεηοα ἴο τἣς 
ἘτεδοΠοΣΥ οὔ {πὸ ῥγοίρῃειβ ἔθ] ον ουνηβηλθη, ψ 116 (πε συ ρβοαιδηξ ρᾶτα- 
σταρὶιβ ἀεα! ηρ 10 [ῃ6 Ρδορὶε δἱ ἰασρα δηὰ [ἢ6 δρρτοδομίηρ ἴγοιι Ὁ ]65 
δισςσςεοά παΐιγαῖγ. ΟἸἴΠοῖς νου Ἱὰ παῖζε σπδρ. χὶϊ. ἃ βδεραταῖδ ἀἰβροῖιγβα, 
211 Οἰ Πα Ξ ἀραὶ ΘΟ, 5, ἋΟΥ 1 ἴο σοηΐδίη ΘΌ ΓΔ Υ65 ΟΥ [ἀρτηθηίβ οὗ [γος 
ἀἰϊκιϊποι αἀάτεσβεεβ (γε βῈ5 1---ὄ, 7.---13, 14---ξ07} Ὑδοβα Ψὴ0 σοηβίάδγ 
10ε5ε σμαρίοιβ ΟΥ Ρειγίβ οὗ ἴμειῃ ἴο Ὀδϊοηρ ἴο ἃ {ἡπ|6 ἰαΐεγ [ἤδη Τοϑίδἰ 5 
τεῖρτι πιᾶκα [ῃ6 “' 6ἜΝ1] πεὶσῃρουτθ᾽" οὗ νεῖ. 14 ἴο θὲ Ῥαπάβ οἵ ϑγγίδῃϑβ, 
Μοαρῖϊεβ δῃὰ Ατὐητηοηίεϑ Ῥνῆο0 σα ὉΡ δραίΐηβιε [εξοϊα κ᾽ πὶ δἰοηρσ ἢ 
1ῃ6 Οα]ἀδϑδὴβ οἡ [τϊ5 τενοὶὶ δραΐϊηβὲ ΝΕΡΌ ΠδηθΖΖαγ αἱ ἴπ6 σοποϊ ϑἰθη 
οὗ ἴη6 2τὰ γεὰγ οὗ ἢΪ5 γεῖίρῃ. Οἡ (Πδ6 οἴδεσ μαπά [ἢ ἀρραγεὴϊξ δ᾽ Πἰϑῖοῃ 
ἴο 8 ἀγοιρῆὶ ἰπ νογ. 4 δοσογάβ ψ] ἢ 51 Π}}4Γ ταΐδσθῃοθϑ ἰὴ δύ] θὺ σμαρίθιβ 
.υεϊοπρίπρ ἴο [οϑβἰδῃ᾽5 χεῖρε (111. 3, ν. 24). , - 

,.- 1. Αἰρλίεοις αγέ 1604] (ἀοά᾽β Ἰυδίϊοα 15. Ἔβἰ δ Ὁ ]Π15 64 85 (ἢδ γϑϑι]ξ οὔ " 
; ΘΥΘΙΥ ΘηαυΐΥ ἰηΐο Ηΐ5 ννᾶγβ. 76γεπλδῃ,  Ὦ1]6 δἀλ ἰηρ τὨϊξ, γαῖ ἀ5 5 ἃ 
δον ἴἴ οδη Ὀ6 τεοοῃο δα τ (1) [6 Ῥτοβρευ οἵ ἴλ6 νυἱοκαά, (11) μἷβ ἱ 
οὕ δάνογβὶ γ. ἱ 

ζαξ το ἐδέε 7 ἐὰν 7μεαρηιθη.5}] τϑϑβοι 0110 ὁ880 τ [1190 δ5 [ἢς 
ἘΠρ 5 ἢ τρδγρίῃ σεδαϑ. 

ἐῴε τυϊεφει}] ἴπὰ ταθη οὗ Αῃδίβοιῃ. Τῇδ σϑῆεσαὶ αποβίίοη ννὰς Οἢ6 
φυ νοι ταυοὶ ἐχοιοιϑεα [Π6 τηθὴ οὗ ἴῃς οἱά ἀϊξρεοηβδίίοη, ψμο μα τὸ 
εἴξα» νἱενν οἵ ΔΩΥ͂ Ὀυΐ ἰδ Ροσαὶ γαυγαγὰβ δηα ΡυηἸσπηθηῖ5. 866 Ῥβδὶ πὴβ 
χχχνῖϊ., χχχίχ Χ ΙΧ. ΙΧΧΙ.,) δηᾶ [86 θοοΙΚ οὗ 7οὉ, βρεοία!γ οἤδρ. χχί. 
ἡ, εἴς. 

λαῤῥ»Ἱ δῦ Ῥθδοθ. 
2. 2ἰα»ἴα1}] Τα βᾶπλα τηείδρ βου 5 υϑεὰ οἵ ἴἢ6 ψ οἷς ἡδίΐοη, 2 ϑδγ). 

νἱϊ. το. Τῆς ἤρυτο οἵ ἃ ἴτεα 15 ψουκοὰ ουὖἱ ἰῃ (86 νεῖβθὲ. ὙΤΏΘΥ πᾶνὰ 
θεδη ῥΪδοεά ἴῃ δεουσ δηᾶὰ πᾶνα ̓ λδοὶ οὐλον τὨτουρῇουϊ 16. ΚὟ 6 ΠΙΑΥ͂ 
οοϊῶρᾶτε 15]. χὶ. 24 ἴογ ἴΠ6 βδπη6 ἤριιγα δρρ θά ἴῃ μα σα86 ἴο [Π6 ονεῖ- 
ἔσχον οὗ ἴμοβς 80 δύὰ ἴῃ 5076 οἰ οὗ Ὠινίης ψσαιῆ. : ᾿ 

ΤΕΒΕΜΙΛΑΗ ῖ ν 



ἶνν. 3---: 

ἘΠῸΥ αν ἰακεη τοοῖ: ἴΠῸῪ στον, γεὰ, {πεν Ῥπηρ ἔοτἢ 
ἔγαϊς: του αγΖ2 πδαγ 1η {Π61γ του, δηᾶ ἔδγ γογη {ΠΕῚΓ σοὶ ἢ 5.. 

3 Βυῖ ἴδοι, Ο ΤΟΕΡ, Κπονγεβδί τὴς ; ἴμοι μαϑδὲ βθθῃ στηθ, δπὰ 
ιΠ6ἃ τηῖπα Ὠεατί τοννατᾶβ ἴῃ66 : Ρ.]] [Π6πὶ οὐτὲ {6 βῇδερ ἔοσ 
[ῃ6 5]διρῃίο, ἀηα Ῥύαρᾶγα ποτὰ ἰοῦ [ἢς Υ οὗ 5]δυρ ζοτῦ. 

4 ον Ἰοηρ 5}4]} [16 ἰδηᾶ τχοῦγῃ, δηα {Π6} Πδτὴ5 οὗ δνεῖγ 
βο]ἃ ψ τ Π6γ, ἔοσ ἴη6 ψιοκοάηρϑβ οὗ ἴδ (4 αν ε]] (Πογοίη ὃ 
ἴῃ6 ᾿εαβίβ ἅτε σοῃϑυπηθά, δηᾶ [Π6 Ὀἰγάβ; θάζοδιιδα ἴῃδγ βδἱά, 
ΗδΦ 5}4]}] ηοΐ 566 ους 451 6πά. : 

οὗ ΤἹΕΚΕΜΙΑΗ, ΧΙ]. 

5,6. Ογέαίεγ 7 γα γεΐ αγέ ο εὐπιθ ἩΡ0,8 ἦε γοῤἧσξ. 

ς ΙΣτἰἴουὺ Παβῖ τὴ ψι [ἢ ἐοοίϊϊηδη, δπά {ΠΥ αν ννοαηοα 
[ῃ66, [δ μον οαπϑῖ ἴῃοι σοηϊοηα ψ 1 ἈΦγδαβ" δηά Ζ7 ἱπ 

γ4α7, 17 ἐλείγ πιομίλ, αμα αν 2 οηι ἐλεὶν γ6} που ἤοηους σοὰ 
ἢ (οἷν 1Ρ5, Ὀὰϊ (Ποῖγ μθασὶ ἰ5 ἴασ ίτοα Ηϊ. Τῆς γεζγες ἀγὸ ἴαἶκα 

ς ἴοσ ἰμ6 5εαΐϊ οὔτε αθδοιίίοηβ δηὰ ἀδθϑίγεβ 85 (ἢ6 ἤδαγί βου ἴῃαϊ οἵ [6 1]. 
“8. ὙΤῇοι ηοννεϑί τὰγ ἀσνοῖίοη, ΜὮΥ ἤδη δὶ 1 {{{Π|5 ἰὴ Ἰγου]6 ) Γ δὶ 
(Υ ἡπδεῖσε θῈ νπάϊοαίεα, »» 

λαεὲ 5462] βθϑϑβῦ. 
Ζγ144] Ὁχγοδῦ. ᾿ " ᾿ 
2: ἑάφνε οἴ] ἃ ὙΕΤΥῪ 5ἰτοηρ Ἔχργεββίοῃ ἰπ ἴη6 τα. Τα βαπια 

νοὶ 15 864 (ομᾶρ. χ. 20, “σε Ὀγσόκεη᾽ἢ} οὗ [ῃ6 τϑηάϊηρ οὗ ἴῃς οοτάς 
ννὨἸοΪὶ οδἰσεῖοῃ ἃ ἴθηῖ. ὙὍῆ6 5θηβ6 ἴΠ6η ἰ5, Ταῖτε (που ρθε αν δηᾶ ἰοόγοῖ]8 
τηδαβιγας ἴο γα συ 6 ΤΠ 6 ΘΠΘΙ165 δῇοσ {πεῖ ἀθβοσῖβ.. ὶ 

4. Τῆς ἀτοιρῆς ἴῃ [Π6 απ, ἂς. δυϊϑίησ οπὶ (ἢ 6 υἱοϊκεάησδες οὗ 18 
1 ΠΑ Δηἴβ, 5θθη5 ορροβεᾶ ἰο ἴῃ6 θαυ] δῦ νϑῦβθβ, ψἤθγα ἴμῈ ῥτορῃεῖ 
ἀδοΐαγεβ ῃἶβ ῬΟΥΡΙΧὙ δ πηάϊηρ μα τηϊοίοτίαηθβ 40 ποῖ (οἸ] ον ἀροὶ 
τῆς νυ οϊκοάης58 οὗ ἴ[ὴ6 πηροάϊγ. ΤὨΪϊ5, μοννενεγ, 15 ἃ σοῃίγδάιϊοϊίοῃ οἡ] 
ἴῃ ΔΡΡθασδῃςθ. 6 σΑϊατηῖι165 οὗ [πὲ ἰαπα [2]] ἀροη ἴδ ἰπποοεπῖ τηοτὰ 

1πν. ΤᾺ τἱσἢ δηᾶ ρονγοσία! ὀρρύαββοσ δηα Ἂν] ἄοεῦ Ἔβοᾶρθβ. 
εὐ 7.}}] 189 Ψ.0]Θ. . 

{δε ὀεοαςίς αγὸ εοηϑηηηδά, μα ἐλε δέγα 5] ΤὨδ δηϊηγχαία ἃ5 νν6]} ἃς ἴῃς 
ἰηδηϊτηδῖα ογθα[Ίο 5. Ἐ{8 05. 

ἐδέν ταὶ, 472 «λαΐ μοὶ σέ ομ ἰασί σμ4] “ΤΊον ̓  ἀγα Τγο δὴ ἶδβ 6η6- 
τηΐθ5, Ὀι [ἢ6 5εῆ86 οὗ (Π6γ νογα 5 15 ποῖ 50 οἶθασ, δἰ Ππουρὴ [ΠΟΥ Ρῥ]αϊΏν 
δ.ργοθββ ἴῃ 50Π16 βοχΐ [ῃ6 σαι56 οὗ (ἢ οδ᾽δτη 65. ϑοπὶα τηακα [Π6 νογὰ 
Ἡτ᾽ ἰο τοίοσ ἴο (οά, οἴποσβ ἴο Τγοηϊαῃ. [Ι͂Ιἢ (ἢδ ἰΟΥἸΤΏΘΥ οαθα [ἢδ 56ῆ56 
5, Ης ν}}} ποῖ ττουδ]ς ΗΠ π]561{ ἰο Ἰηἰογίεσα; νὰ ΊΔΥ ρῸ οὐ ἴο ἴπ6 δῃὰ 
ὈΠΡυπβῃοα: ἴῃ ἴμ6 ἰαίϊίεγ, Ηδ ([ὰ6 ρῥγορῃεῦ). αἰ ΠπουρᾺ 6 (Ὠγοαΐθηβ ἃ5 
ψ ἢ σρεεὰγ ἀσδίσιοϊίοη, 5881} ποῖ Ὠϊπλ561{ οαἱ]ῖνα 15. 

δι Θ.ἁ ΟΙΑΕΑΤΕΚ ΤΕΙΛΔΙ5 ὙΕΤ ΑΒΕ ΤῸ ΟΟΜΒ ὕΡΟΝ ΤΗῊΗΕ ῬΕΟΡΗΕΤ. 

δ. Οοά τερῖϊε5 ἴο 7Θγεηλδἢ ἴῃ [ἢϊ5 δηὰ ἴῃς (ο]]ονσὶησ νεσξθ. ἘΠῸ 
ἰπΕτηδίαεβ ἴὸ Πἰπὶ ὈΥ πιεδῃβ οὗ ἴνο ργονουθίαὶ Ἔχρζεϑϑίοης ταὶ ἢδ τηυξὲ 
Ὀτγασα ἰμηβεῖῇ ἴο ἐπάϊτε ἄνεὴ οσβα ἐπίηρα (ΠΔἢ ΔῺῪ ἴπδὶ ἢς Πᾶς ἃς 
γεῖ Ῥδεῃ ςδ]]6 ἃ προη ἴο ίλεβ. Τῇαε δίίδοϊκβ οἵ [86 ἤδη οὗ Αῃδίποιι τηαῦ 



νν. 6---8.] ΤἸΕΚΕΜΙΔΗ, ΧΙ]. 99 

[6 Ἰαηά οὗ ρξδᾶςε, τυλεγεῖε ἴῇοι ἐπιβιθάβι, δάέν τυεαγίκαῖ Ζἦεε, 
[6 ον 1] ἴΠοὰ ἄο ἴῃ ἴΠ6 5νν 6 ] ]ηρ οὗ Τογάδῃ ὶ ΕῸΣ δνθῃ ὁ 
ἴγ Ὀτγείγθη, δηά [86 ἤουδα οὗ τγ απο, ἄνεη ΓΠΕΥ ανα 
ἄθαϊτ Ἰγαδοῃθγοιβὶν ψΊΓ [Ώ66 ; γεα, [6 Υ Ὠᾶνα οδ]]δ ἃ 4 ται ]- 
τὰς δἴτεγ ἴπδ6: θείϊανα ἴμαπὶ ποῖ, τπουρἢ ΠῈΥ Θρεακ [δὶγ 
τυογεἶς τλῖο [ἢ 66. 

ππι3. 1727:ε ἐἀσυαείαΐίον ἐο ὧς τυγοκρλξ ἐμ 11ε ἠαμά. 

[αν ἔογθακϑη τϊηδ ἤοιι56, 1 ἢανθο ἰδ στϊηδ Βοηϊαρε 2 17. 
ανα ρίνεῃ [η6 ἀδαηγ Ὀεϊονεά οὗὉὨ ΤΥ 508] ᾿πῖο {π6 μαηᾶ οὐ 
ὮΘΙΓ ΘΏΘ165. ΜΙηδ ΒεΠῖαρα 15 Πηΐϊο πη 8ἃ5 ἃ ἰἴοῃ ἴῃ [ἢ6 8 

δυο ρα]Ἱεᾶ τα, Ὀυΐ (Π6 [γε ΥΥ 5εῖ οα ἔοοί ἀσαϊηβὶ ἢϊπι ἱποϊα 65 το 
οἵ 15 ΟΥ̓ (ΔΠΪΥ, δηα 50 15 γεῖ τῆοστ νουηάϊηρ πὰ Ὀἰϊζίεῦ (ἤδη Βα 
ΒΌΡΡοβεβ. Ηε τιβί ηοΐ {πεζείογα ἔπῖη]ς οἵ Ὀεϊησ ἱτηραίίεπὶ αἵ δηγιῃϊησ 
ἴμαϊ ἢ6 ΤΥ Ι[Ποτῖο μαννα Ὀδθὴ οΔ]]16 ἃ ἀροὴ τὺ αηάογρο, Ὀμὺὲ ἔεεϊ ταὶ 
ἢε 5 ῃδεὰ οὗ 8}1 ἢΪ5 τοβοϊυϊίοῃ ἴο τηδεῖ ἴπ6 ἰσοῦ Ὁ]6. νυ οἢ 518}} ῥσθ-, 
56 ΠΥ Ὀς ἀϊΞξοϊοβοα. ᾿ 

7. τ ἐᾷς ἑαπα οὗ 2εαεε, τυλεγεὶγ ἑΐσις ἐγωσίξαϊεἑ, ἐλεγ τυραγίεα ἐέε} 
ταῖΠοΓ, ἐγ; ὦ ἐαπά οὗ 2εαες ἐἦοι αγὲ σέζι7έ, ἴ.6. ἊΡ ἴο (Πἰ5 ἔπε ἴπου ᾿ιαϑὶ 
Ὀδοη ἴῃ σοτηραγαῖϊνε βαΐεϊυ. 

“ἦς στοείδεη} ἐάε φγϊάδ. Τὶνε τείεγεποθ 15, ποῖ 85 ἱπ 6 ΕΠρ ἰϑἢ Ν᾿ εἰβίοη, 
ἴο τ6 ονογβονιηρ οὗ [Π6 σἱνετβ Ὀδηκβδ, Ὀυϊ ἴο [η6 ἀδηρου ψ ]οἢ εχιςιθα 
ἴῃ ἴῃς ἔοσγπι οὗ ᾿ἰοῃβ δῃά οἵπεσ νὰ Ὀθαϑίβ, ταησίηρ δαλα (ἢ6 Ιυχυτίδηϊ 
γερείδίίου ρῥγοάιυσεά ΟΥ̓ [Π6 τηοϊπίαγο οὗ [6 τῖνοῦ δηὰ [15 {Ἰθυίασίθϑ. 
(οιηραζα ἴον [ἢ βασὴθ ὌἼχργεβϑίοῃ σῇδρβ. χίῖχ. 10, 1. 44; ΖΕΟἢ. χὶ, 3. 

6. α »ιτέζ 64] δου. (οιμρασε ποία οἡ ἷν. 5. Τηΐϊηα οὐ ἴηι- 
τηράϊαϊαε το οὴ5 Ψ11 ταῖβα ἃ βῃουϊ (ας ἀπέ αμαὶ οῦγ}, δοοογάϊησ ἴο 
ΤᾺ Ποτ᾿5 σεπ θυ ηρ) ἀραϊηβί ἴἢ66, 45 ἐπουρὴ ἴποὰ ψγοτὶ ἃ οσϊτηΐηαὶ βθεΐς- 
Ἰῃρ ἴο ἔβοᾶρὲ ἴσομῃ )ι5ιϊςθ, δηᾶ [ἢϊ15 νν}}} Ὀ6 ψοῦθα (ἤδη δηγιῃίησ (δαὶ 
ἴθου Ὠαβὶ γεῖ βιβετεά. (οπιρατᾷ ἔοσ [ἢ σβῆσγαὶ βεηβ6 σἤδρ. ἰχ. 4. 

1---13. ΤῊΕΞ ῬΕΨΑΒΘΤΑΤΙΟΝ ΤῸ ΒΕ ΨΕΟΘΗΥ ΙΝ ΤῊΞ ΓΙΑΝῸ. 

Ἴ. Το ΙΟΚῸ [15 5111 (ἢ 6 βρεαϊκεσ. ὙΠεῖς 1ὸ ὯῸ γεᾶβοῇ ἴο σοῃβίοσ 
{815 Ῥαγαρσδρῃ, οὐ [παΐ ψ μισῇ σοποϊυάθα (Π6 οἰιαρίεον, δ5 ἀϊβιποῖ δηά 
ἰδία υἱϊογαησαβ (5ε6 ορϑηΐϊηρ σουγασκβ οὐ τῆς (μαρία). Τδ οοη- 
ὨΕΧΙΟΏ 15 Θᾶ5Υγ. 111|6ὲ Ὀαβ6 δηὰ νἱοϊεα οἰαΐα ἰηίο ψῃϊοῖ (δ6 Ἰαηᾶ πδὰ 
(Δ]Ἰ]|δ οουἹὰ Ὀκπὲ σϑϑϊὲ 1 115 ονουίητον δηά ἀθοοϊαϊίοη, δὲ 1θαϑὶ ἴοσ 
ἃ ἴπη6. 

»εἴηθ λοτ56] 5 ἜΤ ὈΥ [6 ράτα] 16] στὰ οὐ [ῃ6 οἰδιδεβ ἴο τηθδῃ, ποῖ (ἢε 
ΤεΏρΙς, Ὀὰὲ (ῃς παίίοη 1{561{ 
ἀαμιῇ ῥαΐπ. 5186] 15 ρἰδοβξά, δ5 1 πιὶρῃϊ 6 ἃ σὰρ, ὑροὴ ἴμ6 παπᾶ 

οὗ μεῖ σοπαιδγοσ, ἀποαραῦϊα οὗ οβοσίηρ ΔῊΥ ταϑίδίαπος ἴο ἷ5. Ψ}}}].. 
(οιηρατε ὕσςη. χὶ. 11, ἡ] ἢ 15 Πΐοσα γ “41 5εῖ [86 σὰρ ἁροὴ ῬΠΔΥΔΟΝ 5 
Δαέ»." (3,9. Οο»η71.). (Οοτήρδγα 4150 ῃοΐδ οἡ Ἵἤδρ. Χν. 21. 

8. α:α ἤομ] ὙΠε Ὄρθὴ -ΔΟϑΕ Δ Ὑ οὗ [86. Ρβορῖδ. ἰονναγάβ ἴῃ8 1.0 ῈὉ 

η---τ2 



τὸ 

τῶ 

[οο ΤΕΚΕΜΙΔΗ͂, ΧΙ]. [νν. 9---12. 

ἔοταϑε ; 10 ογεῖῃ οὐἕξ δραϊηβὶ τὴ: τΠπογθίοσγα ἢᾶνθ 1 δαίθα 1. 
Μίηδ μουιαρο ἐς τπηΐο τὴὰ ας ἃ 5ΒρεοκΙβα ὈΙγά, τη6 Ὀϊγάβ τουπα 
δθουΐ 476 ἀραϊηβὶ δῖ; σοπα γ6, Δ5561Δ 16 811} ἴῃη6. Ὀεαϑίβ οὗ 
[86 δεῖϊά, οσογὴβ ἴο ἄδθνοιιγσ. ΜδηΥ ραβίοῦβ αν ἀδϑισογεαᾶ 
ΤΩΥ νἱπεγατά, {ΠΕΥ πᾶνε ἰτοάάθῃ ΤΥ Ῥοτγίίοη ὑηᾶογ ἔοοΐ, [ΠΟΥ 
Πᾶνα τηδαδ ΤΥ ρΙοαβδηΐ ρογίίοη ἃ ἀδβϑοϊαί ἡ] άθγηθββ. ΤΟΥ 
ᾶνε τηδάᾶδ 1ἰ ἀσϑοϊαδίθ, σμα δεῖρρ ἀδβοϊδία 1 τηουσηθίῃ υπΐο 
τὴ ; ἴῃε ψ 016 Ἰαηά 15 τηδᾶς ἀεϑβοϊδαῖθ, Ὀδοαῦθα Ὧ0 88 
Ἰαγθίῃ 12 ἴο μεατ. ὙΤὴδ 5Ρο ]θΥ5. 1.6 σοὴβ ὕροη 4}} ΠΙΡἢ 
Ὀἶδοεβ {πγουθὴ [ῃ6 Ἡ]]άἀΘΓΏΕ55: ἴοσ ἴΠ6 ϑνοσὰ οἵ ἴπε Τὺ 

ὶς ΠΠκεποα ὈΥ Ἡΐ τὴ ἰο (ἢ ΔΏρΡΤΥ τοᾶῦ δῃὰ ἤδσγοα αἰίδοκ οἔ ἃ Ἰἰοη σδηρίησ' 
16 ἰοσεβί. Ηδ τῃογείοστε ψἰΠάγαννβ δηα Ἰεᾶνεβ ᾿ΐ αἃ5 βοὴ βανᾶρα Ὀδαϑὲ 
ἴο ἴπ βοἰζία ες (δὶ 1 ἢ45 τηδάδ ἴοσ 1156]. 

λανε 7 λαίφά 17 1 Ἠᾶνα ἰτοαϊθα ἴἴ 85 ἱπουρῃ 1 Παϊεὰ 1, (οιϊηῃρασε 
Μαὶ. ἱ. 3. Τὰς ἰεηβεβ ἴῃ [15 δηά {Π6 ρῥιεοοάϊηρσ νεῖβα ἂῖὲ ἰπ ἴδ 6 
Ῥτορβοῖϊο ρϑβί. 

9. “17Πι[’͵ιηὲ λεγίίαρε 15] 2. νιΐρις δεγίίαρε... ἡ ὙὍῊϊ5 5 ἃ Ῥυϑίθσαθ)]ε 
τοηάεηηρ, αἰ πουσῇ ἴμ6 Ηδῦτον δαάσηϊ5 οἵ οί. ὅ0 [6 ποχὶ οἴδυβε, 
“4γε ἐἦε ῥῖϊγας, εἴς. ἢ 

ὀΐγά] ϑοῦια ψουϊὰ τεπᾶογ ἅγαομα, Ὀὰϊ [ῃϊ5 ἀοες ποῖ ΞΌΡΡΙΥ 50 ροοὰ 
ἃ ἤρυτγε, ὙΥὨΙΟῺ ταῖμοσ 15 ἴμαῖ οἵ Ὀἱγὰβ δββοιῃ᾽ηρ τουμὰ οἠς οὗ 1Ὠεῖϊ 
ΟΝ Κιηά, δηὰ σηδ]γεδίϊηρ 1ζ, Ὀδοδῖβα ἰἴ5 ΡΙατααρε δἰἰγαοῖβ 1Πεἰν δι πο 
85 ὕπυ504]. 

4:5: 6η:6 46} 1.6. οδλυβε ἴο 4556: Ὁ ]16.0 ΤὨΪβ ρατίὶ οὗ ἴδ γεῖβε βθϑιοβ ἴδ θα 
ἥτουλ 15. ἰνῖ. 9. 

ς07,36] Ὀσὶπρ ΤΏΘΙΩ. 
10. δαείογ»"} τῖῃ68 βατὴβς Ῥοΐβοῃϑ ὙΠῸ ἰῇ οὔδρ. νὶ. 3 δα οἽδ]δοὰ 

“δεξλεγας, νὶΖ. ἰε Ἰεδάοτα οὗ ἴπῸ ἱπνδάϊησ Βοβί. 
ψίρεγαγ) Ἑοτ ἰϑγδοὶ βροκεῃ οὗ υμάδυ (5 ἄσυσε σοϊρασε 15. υ. 

Ι, εἴς. 
ἄανε ἐγοαάαέκ τ7πηγν ῥογίζογε τεγιαΐεν 70οἽ]. ΤΉΕΥ πᾶνε Ῥσοΐκεῃ τι ἢ}] 655] 

τὨσουρῃ (ἢ6 ἔδποθ, δπὰ ἤᾶνὰ ἴσα ρθε ἀροὰ (86 σατο 7 {1164 501] 
δῃὰ νε]]-ἰη δα ρῥτοάιϊοε ψ Πϊη. 

11. 712εν λατύε γ»ηα412] Ἰὰ ἴῃς Ἡδοῦτεν [86 νει ἰ5 βίηρυϊατ. ὙΤΉΪς 
οὔἴδηρε οὗ ΠυΠΙΡΟΣ 15 ποῖ υηυδυδὶ, δηἃ σοηβοα θη [Π6 ΘΏΘΙΠΛΥ ΤΏΔΥῪ 
5111 6 [ῃ6 τϑὰὶ βιιθ)εςῖ ἤθσα, 8ἃ5 ἰῇ [6 ΤΌΓΤΏΘΣ νεσβα, ΨΏ16 ἴῃ βισοῖ 
ρταπυηαῦ [6 ὙεΥῸ Ψ] Ὀδ6 ᾿πηρθίβοηαὶ (ομέ ἄσς ν»παδε). Βαϊ ἴξ ἰς 
Ὀεοϊίου ρεγῆαρβ ἴο πιᾶκα ἴῃ6 ὑσορῆδὶ Ὠἰτηβεὶί ἴῃ6 βρεακοῦ οὗ τηϊβ δηὰ 
(ἢς (Ο]]ονίηρσ νεῖβεβ οὗ ἴῃς Ῥαγαριαρῇ, δῃὰ υπἀογείδηα [86 ψοσὰ Οοὰ 
83 ἴῃ6 ποτηΐηδίϊνε ἴο ([ἢ6 νεγῦ. ἢ 

τγεΐο 7:6] 1{ππὲ ἴακα [86 Ῥσορμοῖ δ5 ἴῃ βρεδίκεσ, ψα 584}} Ὀοϊϊοι 
τεηάεν [πε Ἡεῦτεν ῥτεροβιοη γομραῖ αὖον. Τ7εγδταϊδῃ Ἰοοῖϑ ἑοσιὶ τὰ 
ἜνΕΥΥ ἀἰϊγεοίΐοη ἀροη {με Ἰδηὰ ἃ5 ἴδ ψ}}} ἀρρεᾶγ αἷϊεσ ἰἴ5 ὀνεσίβσον,.: 

1. ἀΐρσὰ 2έαεε5] ες ποῖβ οἡ ἍἽῇδρ. 11]. 2. 
λέ τυΐαἴε»»255] ἴῃς Ῥαβίυσγεβ ψὨϊοὮ, που ρῇ {γι} 6 ἐπουρῇ ἕο σδίῖς, 

ορῃίαἰηοά πο ἄχεα πυπδη μαὐϊϊδιίοηβ. 8.566 ποῖβ οἡ ἰΐ. 6. 



νν. 13---ἃτς. ἸΕΚΕΜΙΑΗ, ΧΙ. Λ΄ οὶ 

λα ἄδνοῦγ ἔγομη (Π6 ὁμ6 ἐπα οὗ τε Ἰδηα ὄνεὴ ἴο (6 οὐδε 
Εηα οὗ [ἢ6 Ἰαπᾶ : ηο ἢεβ “λα Ὦᾶνε ρβεᾶθοβ. ΤΟΥ Πᾶνα 13 
βοῇ ΠΘδΐ, Ὀὺΐ 5041} γὰρ ΤΠοΥΠ5 : [ΠΟῪ παν ρΡὰΐζ [ΠΟΙ βΞοἶν 5 
ἴο Ρδϊη, διυιξ 54}1] ποῖ ῥγοῆί: δηᾶ {Π6Ὺ 5}4}} 6 δϑῃδπγοᾶ οὗ 
ΥΟΙῚΓ ΤΟΝ 165 Ὀδοδιι56 οὗ [Π6 ἤδγοα δῆρεῦ οὗ ἴῃ6 ΟΕ. 

14---ι}ὴ. Ζ7Άε γμέίωγο 97 116 δρισηεΐος οὗ 7: γαεῖ. 

ΤῊ δαῖτ [ἢ6 ΤΙΟΒῸ ἀραϊηδὲ 411 τη εν} περ ΟΌΥ5, 
[Πδὶ τους [η6 1Ἰπμου δησα ΏΙΟΝ 1 ἤᾶνα οδιιβεα Τὴγ ΡΘΟΡ]6 
5786] ἴο ἱπῃεσπῖ; Βεηοϊᾶ, 1 ψ1}} ρἱυςοὶς [δὰ οὐκ οὗ {ποτ 
Ιαηα, ἀπᾶ ῥ]αοῖς ουϊ [Π6 Ποιιβα οὔ Ἰυδῃ ἐτότη διηοηρ ἴἤθτη. 
Απα ΤΕ ΞΠΑΙΠ σοτὴπδ᾽ ΤῸ ρ485, δου ἰῃδϊ 1 πανα ρ]υοκοά Ἐπϑῖὴ 
ουξ, 1 111} τεΐυση, ἀπα ἤανα σοπηραββϑίοη οἡ (ἢδπὶ, δη ν}}} 

4 

ΕἸ 

.ε «τοογἷ 977 1λ6 Ζ2ο»γ] ἰτἢεθ6 βροι]θῖβ, 45 Ἠ!5 σερσζεβεηίδίίνεβ. 
Οοιτήραζα νὶ. 25 ΜΊ ποῖς ; 4150 χχν. 20. 

«λαΐ αδυοιγ] ἄθνοτσοί. 
πο εκ «λα ἦαῦε 2έεας}] Νοης οὗ (ἢ 5 5ἰηΐαϊ παιΐοη 5ἢ4}} δ )οῦ 

ἮἩρδ]Γἢ οΥ Ῥγοβρευγ. 
13. 7.εν λαῦε τοισε τυλεαί, ὁμξ τλαΐ γεαῤ 210»5] ον θην ἃ 

ῬΓΟνΟΙΌ, τ ΘΔ] ηρ, 8ἃ5 ἴἢ6 ψογὰς [ἢαΐ [Ο]]ον ἰξ βῆδν, ΤΉΘΥ παᾶνα υδοὰ 
τπεῖγ Ῥεβδῖ εηάδεανουῦς ἴο οὐϊαϊῃ ρ᾽θάσυγε, [ἢ οὈ͵εοὶ οἵ 1Πδὶγ ἀ6ϑῖγσα, 
δηᾶ Βανε δὴ τεναζάθα νὰ [ἢ 6 ΝΟΥ ορροβίίε οὗ (Βαὶ μβαγνεβῖ ΠΟ ἢ 
{ΠῚ βουρῆῖ. 

σλαϊ γέ] ΔΘ τοαρϑά. 
σαν ποΐ 2») ἄο ποὺ Ῥτοδῇ. ᾿ 
ἐλεέν «ἀαϊ δὲ ατλανι4} ὍΘ γ9 Δϑμῃδιηθᾶ. Τῆς νεῖῦ 15 Ἰτηροζαίϊνο. 
σεῦυε»:5] Ὁτοάποα (οὗ ἴῃς 6145). ὙΠῸ ψοσὰ ἰ5 ιιϑϑὰ ἴῃ ἃ ν᾽ θυ 5δηῆβε 

ἴλη ἴπαὶ ἩνὩ ἢ 11 Ῥεατβ ἴῃ (ἢ ῥγεβεηΐ ἄγ, ψἼθη 1ἰ 15 σοποΓΆ ΠΥ υϑεὰ 
εἰἴἤογ οὗ ἰαῖσα ῥγίναῖε ἱποοῆιθθ, οσ οἵ ρυδ)ὶς πηοηΐθθ οδίδϊηθά ὉΥ 
ἰαχαίίοῃ, εἴς. 

14--ἸΊ. ΤῊ ΕΥΤΌᾺΕ ΟΕ ΤῊΞ ἘΝΈΜΙΕΒ ΟΣ ΙΞΕΛΕΙῚ,. 

14. 866 ᾿ηϊτοάδαοίοτΥ ποῖς ἰο ἴῃς (ῃδρῖογ. 
τἴρό συ] πσῖσἀδοι»5] πὸ ἄουδὲ ϑυγίδηβ δῃὰ οἰποῖθ, σῆο ψου] ἴδεϊ 

ἴπαϊ 15γδ6}᾿ 5 {1π|6΄ οὗ ἀἰ ΠΟΥ ννα5 {Πεῖσγ ὀρρογίαηῖγ. Τῆδ Ῥσοτηΐβα ἴῃ 
ἶ5 αηα [86 [ΟἹ] ον ηρ νοῖβο5 [ἘΠ ἢ 15 (παῖ, ΨὮ1Π6 (ΠΟΥ δηᾶ [υἀ δὴ 5841] 

Ὅδ᾽ Ῥυπίϑῃοά, γεὶ Ὅη ἴῃς τορεηΐαποα οὗ δδοὶ, ἰξ Ψ1}1 Ὀ6 Ῥαγάοῃεά, δηά 
ἔτοπλ [26 ΕΥ]] ραβδί, ργεβθηῖ, απ ἴο οοπῖθ, ποτα ΜΠ] ΑΠΑΠΥ τοβα]ῖ ἃ 
νὴ] ἀοβργεδά δοκηον]εαρτηθηϊ οὗ σοί, τπὰ δβι δ Πϑητηεηί οὗ Η]5 ροβιίοη 
ἃ5 ἃ ΤρὨϊεουβ. Τυἄρα ἰὨτουρσῆουϊ 411 (ἢ6 τννου]ἃ. ὙῊΪβ 15 ἴΠ6 Δῆβννεσ ἴο 
7Ἔγαπλ δ 5 πιιστηυτηρε οα ἴῃ 6 5::0]6 οἱ οὐ [Π6 ΡῬγοβρευ οἵ ([ῃ6 ν]οϊκεά, 

2ίμοῖξ ομῇ Τῆδ νοχῦ τηυβὲ πθδῃ [Ππ 5δῃ16 ἰῇ ἴῃ 6 ἔψο οἴδυϑες. Ὑδὺ5 
ἤεγα ἰ ὙΠ] τείας ἴο (86 στεπλοναὶ οὗ ΪΤπάδῃ ,ἰπίο οἀρενιγ, δῃα τοϊ, 
85 5026 Ὦδνε ἴδίζθη ἱΐ, ἴο {πεῖν συ βεαιθηῖ ἀ δ] ΙΝ σϑηοθ. - 

16. 7 το γεΐωρρ, αμὦ) δὰ οτάϊμασυ Ηδῦγον ἰάϊοπη τέλη] ἨῸ 



ἼΟΖ ΤἸΕΚΕΜΊΑΗ, ΧΙ]. ΧΙ. [νν. τό, 17; 1- 

ὉΠηρ ἴἤετη ἀραῖη, ἜΝ ΘΙῪ τηδῃ ἴο ἢ15 Πα Πΐαρο, πα Ἔν ΓΥ τΔ 
τό 0 Ὦ15 ἰαπά, Απά 1 5}4]} σοπηθ ἴο Ρ455, 1 [Ὡ6Υ Ψ1}1 αἃ111- 
ΒΟΠΠΥ ἰδαγῃ ἴἢ6 γα 85 οὗ ΤὯΥ ΡΘΟΡΪθ, ἴο ϑύγθδαῦ ΟΥ̓ ΤΩ ὨΔΠΊΘ, 
ὝΠ6 ΓᾺΡ ᾿νείῃ ; δ5 ἴΠῈῪ ἰδιρῃΐ ΤΑΥ͂ ΡΘΟΡΙΘ ἴο 5ύνεασ ἘΥῪ 
ΒΔ8]; ἴπεῃ 5.41} {πεν Ὀ6 11} 1ῃ [Π6 τηϊάβι οὗ ΤΥ Ρθορ]α. 

1) Βυϊ 16 [Π6γ Ψ1] ηοΐ οὔδΥ, 1 Ψ11} τον Ρ᾽ΌΟΚ Ρ δηά ἀδβίσου 
[δἰ παίΐοη, 58:1 τὴς ΤΕ. 

ΟΠΗΑΡ. ΧΙΠ]. 1:---τὶ. 7216 αοξφα ςγριδοὶ οὗ {δε ἤἥγιογε ρἱγαζΖ. 

138 Τδυβ 561} [ῃ6 ΤΟΒΡ υηΐο τη6, ὅο δηά ρεῖ ἴδε ἃ ᾿πθη 

τόσα ἔβδη 77] τοῦ! ἀραΐῃ. ὍΤὮΘ τεΐυσῃ οὗ ἴῆ6 Μοαθιῖοβ 15 βρεςοϊβο δ ΠἘῦ 
ταδη]οηδά ἴῃ οἢδρ. χΙνϊ. 47; ἰῃαΐ οὗ [6 Απλτηοηίε5 ἴῃ Ομᾶρ. χ]ῖχ. 6. 

16. Νοῖ ΟὨΪΥ 5}4}} ΠΥ 6 γτοϑίοσγεα χεϑρϑοι νεῖν ἴο τπεὶς Ἰδηάς, 
Ὁ ΠΟΥ 5}4}1 Ὀ6 65:8 }}5λεὰ {πεγείη, 1 {Ὸ Ὺ ἈΘΑΥΏΙΥ δάορὲ [Π 6 γοσϑῃὶρ 
οἴ (86 ἴτις σοά. 

10 “τυέαῦ ὁγ τῖν παρε] ἴο σῖνε τἢϊ5. ουνναγά οἷσι ἴμαΐ ἴο ἴοι ΠΕ 
ἷβ ΒΏΡΓΘΠΘ. 866 ποῖε οἢ σῇδρ. ἱν. 2. 
᾿ ας ἔδλεν ἐσιρλξ »ι»}) δεοῤίες ἰο ξευσαγ ὧν δαα] ΤὍῇε 7εγ ἀτὸ ΠΟΥ ἴο 
Ὅς ἴῃς Ἰεδάοιβ ἰῃ σοάϊης55, ἰηβίεδα οὗ ἰῃ Δ οἸΔΙΥΥ 45 Ὀείογει πα. 
“ δ}μ] ϑεουγεῖὶν δϑία Ὁ] 1568, ἀπ ἱηοογροταίε ἃ νὰ [ῃ6 ρῬεορὶς οὗ 
αοά. ον ἴἢ6 ρῆγαβε 5ε6 οῃδρϑβ. χχὶν. 6, χ τὶ. σο, χὶν. 4. 

ΤῊΣ ὈΪοβδίηρϑ Ρσχοιηϊδεα ἴο ΑὈτδῃδπι, 45 ἀρουΐ ἴο Ὀε ἱτηρατίοα [Πτουρῇ 
Ἦϊς 5εδά ἴο 41} ἴῃ παϊζοῃβ οἱ ἰῃ6 δαυίῃ, ἅτ μεῦα δραΐη ἰοσγεῖοϊά. Ογσι9- 
᾿ἰδηλν 15 ἴο βρτεὶπρ ουἵ οὗ ̓ ιἀαῖδπηλ, θὰ πΏ]}1|κ6 1 ἴο 6 ννουά-νν]ά6. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΠ]. 1---11,͵, ΤῊΞ ΑΟΤΕΡ 5ΞΥΜΒΟΙ, ΟΚ ΤΗΒ ΓΙΝῈΝ ΟἸΚΌΙΕ. 
1. Ζ7άμς φαΐ ἐδε 1,00] Τὰς ἀαίε οὗ 1ῃ15 Ῥσορῇθου ἰ5 ἀεϊοστηϊηθᾶ 

αἰπιοϑῖ ψΨ] ἢ σοτίδι ΠΥ ὈΥ νοῦ. σ8, μετα (ῃ6 ννοσγά φηέξη ἰ5 ἴῃ [86 οτἱρίηαὶ 
φμέέ7ε γ1οΐἦέ7γ. 586 Ψ)ο ἰ5 ϑροίκθη οἵ ἤεσε δϑ᾽ πάεθά Ὀθθη ἰαϊζεη ὈΥ βοπι 
τό ὕες “7 εἀϊάδῃ, (ες ἀαυσῃίεν οὗ Αἀαίδῃ οὗ Βοβοαι μ᾽ (2 Κίηρϑβ χχίϊ. 1) 
του οἵ ]Τοβίδῃ. [1 15 τῶ ἢ Ῥείίοεσ ἤόνγενεσ ἴο τρᾶκα ἴῃς “Κιηρ᾽ ἴο Ὀ6 
]ΘΒμοϊδομιίη, δηὰ ἢΐθ τοῖον (σαττιοα σαρίῖνα ἢ Ηἰπὶ ἴο ΒΑ γ]οη, οΒδρ. 
ΧΧΙΧ. 2) ΝΕ υϑηῖϊα. ΤῊ ΡτορἤθοΥ θη ψουϊὰ ΡῈ υἱἱοτεά δἰ ον νυ ἱ ΐὴ 
τὰς ἰῆγεα τηοητἢβ ἀυησ ΜΝ οἢ 6 Πμοϊδομίη γεϊρηθά, οὐ αἱ 6 οἷοβα οὔ τ 68 
τεῖρτι οὗ [ἐμοί π. 

Οὺ α»α σε ἐλέε ἃ ἐΐγι6): ρ᾽ 75] (ὐτητηθηϊαίΐους ἀϊῆενῦ οὐ τ6 αυοςίίοη 
ὙΠ ΠΕΙΠοΥ [15 Δηὰ τἴπ6 βυ ρβααιθηΐ αοίβ οὗ {πὸ ρτορῃεί ψοσα σθαὶ οσ ἄοῃα 
ΟἿΪΥ ἴῃ συροϊὶ. [πῃ βυρροτὶ οἔ πε Ἰαίίοτ νῖενν 1 15 πγροά (1) [παὶ νγὲ 
Ὠδνα ἴῃ [ῃ6 Ὡαγγαίδνα 20 σείθιδησα ἴο (6 Ἰδηρίῃ οὗ ἴἢε ἸουσηοΥ [πο 
τ 1165 δδοἢ νυ) νοῦ ψουἹὰ Ὀ6 ἰηνοϊνεά ἴῃ ἃ Πἰτεγ84] σατγγίηρ ου οὗ τὴ 6 
ςοταπιδηά ; (11) {πᾶὶ ἴΠ6τα σου] θὲ πο οὐ]εοί ραϊηβα ὕγ κοΐϊηρ 50 Ἰοὴρ ἃ 
αἰξίδῃςβ τωθγεὶυ ἴο ῥγζονε ἴμαΐ ἃ ρίγά]ε Ὀυγθα ἴῃ [86 στουηά ψου]ὰ 
Ὀεοοπια ππηῇϊ ἴου ῳ56. Οἡ Ὀεμα]ῇ οὗ [Π6 ΤΟγπιοσ νἷθνν ἰΐ 5 ροϊπιδά οὐἱ (ἢ) 
τμδὲ νγα βᾶνε ποιῃίηρ ἴῃ ἴῃ 6 5|1ὰρ6 ἴῃ ψῃῖοἢ [Π6 παγγαῖίνο ἰ5 σίνθῃ 5 ἴο 
ΞιΡροτί τῆς νον (παῖ (Π6 δοϊΐοηβ ἅττα ηοΐ οσαγγϊθὰ οαἕ ἴῃ {Πεῖς ἰἴοταὶ 5βθῆςα ; 
(1) [μας ἴπ ροΐῃὶ οἵ ίαοϊ [ϑγαπιϊδῃ νγὰ5 δυβεηϊ ἔτοπι [Ἔγυβαίθαι ἀυτίηρ τς 
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δίγά]ε, δηᾶ ρὰΐ 1 ΠΡΟῚ ΤὮγΥ Ἰοίηβ, δηᾶ ραὰΐ 1 ποῖ ἴῃ ψαῖεοτ.. 
50 1 μοί ἃ ριγάϊθ, δοσοοσζάϊηρ ἴο [ῃ6 ψοτὰ οὗ ἴῃς ΟΡ, δπά - 
ῬΡυϊ 22 οὐ ΤΥ Ἰοϊη5. Απᾶ [τἢ6 ψνοτὰά οὗ ἴῃε 1.0 ΚΡ σδπ]6 τηΐο 3 
Τὴ 6 ἴΠ6 βεσοπμα ΠΠΊ6, βαγίηρ, Τακα τῆς σίγα] τη μου Πᾶϑι 
δοῖ, ννΒΙΟἢ Φς ἀροη τῆν Ἰοϊη5, δηᾶ διῖϑ6, ρὸ ἴο ΕᾺΡΉγαίαβ, 
δῃᾷ Ὠϊάς 1 [Πδγα ἴῃ ἃ 016 οὗ (6 τοοῖ. 801 ψεηΐ, δηά ἢϊά ς 
1: ὉΥ Ευρῆταίαθ, ἃ5 {πΠ6 ΤΟΕΡ σομῃητηδηᾶεα τὴθ6. Απά 1 6 
ὉΔΙΩΘ ἴο ρ4585 δἴϊεῦ σὔδηυν ἄδγϑ, [μα ἴῃ6 ΙΟΚῸ 5814 υηΐο τη6, 
ΑἸ56, ρὸ ἴο ΕΠΡὮταϊθϑ, δπα ἰαΐκα [6 σίγα ἔγοτη ἰἤθηςα, 
ΨΥ ΏΙΟΘῊ 1 σοι π]δηαεα [Π66 ἴο μιᾶς ἴηθτθ. ὙΤΏδη 1 ψνϑηΐ ἴο 7 
ἘᾺΡΉγδίεβ, δηά ἀϊρρεοά, ἀπά τοοῖϊς [λς ριγᾶ!α ἔγοσα (ἢ ρ]δοβ 
Ψ ΏΘΓΕ 1 μαὰ ΠΙά 11: δηᾶ ὈεΠο]ά, [μ6 ριγά]α τννὰβ τηδιγεά, 1 

στεδίοσ ρατί οὗ ἴῃ ἰαΐεσ γϑαῖβ οὗ ΠΤ ῃοϊαϊςι 5 ταῖσι, {παὶ γα πᾶνε πὸ 
ϑοοουηῖΐ οἵ Βίπι αιτησ (παΐ ρῬετίοά, δηὰ μαι ἢς {Πεγείογα τΔὺ νγ 61} Ὀ6 
ΒΙΡΡοβεα ἀυπηρ ρᾶτὶ οὔ [Π6 {πὲ ἴο ἢανα Ὀδδὴ ἴῃ οὐ πθᾶῦ Βαῦγϊίοῃ. 7Τ]),[,ϑΑ 
Ὑἱενν ννοιὰ ἄρτεα ΜΠ  (ῃ6 Κιπά [δα] 1ηρ' σειν τοννατάβ πὶ Ὁγ Νερα- 
σὨδάμεζζαγ αἱ ἴπε ἰακίηρ οὗ Τεδγιβαϊεῖχ (οΠᾶρ. χχχίχ. 1.) ΠΟ 5θαιη5 
ἴο Ροϊῃξ ἴο δὴ δαυ] θοῦ δοσυδιηΐδηοαε. [1 μα5 αἷβθο ὕεδϑὴ βιρρεβίβα, ἴο 
Ἔβοᾶρα ἰμ6 αἰ ου ν οὗ ἴπ6 Ἰοὴσ Ἰουσηου ἰτοηὶ [6τπιϑαίεια ἴο (ἢ6 Επ- 
Ρῃταΐεβ, ταὶ γε βῃοιϊὰ υπἀετθιδηα ἴΠ6 ψογὰ ἴοσ Ἐπρῃγαίος (Ρ γα τ) 
οἰι Πεῦ (1) ΞΞ Ερῃγαιῃ τὸ Βει ἤθη, οὐ (11) πὴ Ατσαρὶς ννογά, πηδδηϊηρ ἃ 
ἀκ ὭρΑΣ ἴῃς νναΐδσ, ἃ οσενίσβ. ορϑηΐϊηρ ἔτοτῃ ἴπ6 νναΐϑύ ἰηῖο ἴῃς ἰδηά. 
ΝΟΥ οἱ ἴΠε56 Ἰαϑὶ νίεννβ πόονγενοῦ ἀσὰ ἴΘηα Ὁ]6. 9866 ποΐδ Οἢ Υ61. 4. 

α ἤἕἥμερ σίγα δ] 1ΐηθη, ποῖ ψοο]]δη, σαγηχεηΐβ ψεῖα ἀρροϊηϊθα ἴῸῦ 
ῬΙΕΒΌΥ ψνεασ, δα σοηβοα 6} Ἐν ᾿ἰηθη νγὰ5 {εἰῖ ἴο Ῥεϊοηρ ἴο ὁΔογδα ι1565. 
τ ννὰβ 5 ἴῃς δίϊεϑί τηδίοτίαὶ ἔοσ (δὶ ψῃοἢ βῃουϊὰ συτρο]1Ζ6 [ἢ 6 
Ῥεορὶε οἵ ἀοά. Τῇαε ρίγάϊε βίῃ) ο]Ζα5 ἰδ, ἱπαβιγιοἢ 85 ἰς νγὰβ (δῖ 
ΑΥΙ1Ο]6 οὗ ἀγαββ νη] ἢ ννου]Ἱα Ὀ6 πηοβὲ οἱ βεὶν Ὀουπηᾶ δρουΐ (ἢ ρεύβοη οὗ 
16 ψοάτασ, δηα ἴπυ5 1 πηαττεα [6 5ρεοῖδὶ. Ῥοπα Ἵχίβιηρ Ὀοΐνψθεῃ ἴῃ 6 
Ιμοτὰ δηὰ [15γ86]. 
2πὲ τέ »οΐ {24 τυαΐε 7] ῬΥΟΡΔΌΪΥ [αἱ [Π6 5ο]6ἀ ἀρρεάσαπος ψὨΙΟἢ 1 πνουἹὰ 

5000 δχῃὶθῖς τῖσῃϊ τεργεβεηΐ ἴῃς ΡΟ] ἰίοη οὗ ἴῃ 6 Ρβορὶε. ᾿ 
4. οοἱο ξιρρῤὝ᾽ταϊε) ὙΤὴθ Τνοσ Μ ΒΟ. σιὴβ τχγουρῇ Βαρυΐοη, ρου ᾿ 

ἴο Ὀ6 [Π6 οἰἵγ οἵ Ὄχῖϊα, 15 πδίασα! σμόβεη 85 ἰμαΐ οὐ [26 ὈὉδηκϑ οἵ ψ] ἢ 
(86 ρίχαϊα 5ῃοι]ά τοῖ. 
εἰ ἀϊάε ἐξ ἐλόγὸ ἐρε ὦ λοΐς οὐ ἐλε γοοξ] ὙὍῆε ἐχργεβθϑίοη “σε ᾽ (νεῖ. 7) 
Ὧδ5 Ὀδοη ἱποιρῆϊ ἴο 5μενν, [ῃδἰ ΌΥ γοεξ ἰβ πχεδηΐ [6 ΧΟΟΚΥ ΟΥ 5ΙΟΩΥ 501] 
οὨ ἴθ ὈδηΚ, 50 ἢ ἃ5 τῃ]ρῆϊ Ὀς ἰοιηᾶ οἡ ἰῃαΐ ραγὶ οἵ ἴπΠ6 τίνεσ νν ΠΙΟἢ 
ἄονβ ἱπτουρῃ ΒαΑῦΥ]οηΐα. 11 ἡδεά ποῖ μόούγενεῦ ᾿θθδῃ τηοτα ἴπδῃ τπμδΐ 
]οτειίδῃ δά Β]|1|δα ἀρ τὰ6 οἰ ἢ φασὶ ΟΥ 5114}} βδίοηθς. [Ι͂ἢ {Πὶ5 
οᾶβα “ἀ4 γρεξ᾽ ψουἹϊὰ Ὀὲ οὔ δὴ ὕρρεζ ρουίίοῃ οἵ ἴῃς σῖνοσ, Ὀείοσα ἱϊ 
τοᾶσῃο5 ἴῃς ῥ]αῖη5 οἵ Βαρυ]οηΐδ. 

6. αἴεν πιαλὲν [4}5} ἴῃ 6 βενεητυ γεαῖβ οὗ (6 (αρίν γ. 
Ἴ. 216 ρίγ δε τᾶς »α»γε4)] Α5 ἴῃ ννογὰβ ““ραυΐ 1ϊ ποῖ τὴ νγαΐοσ᾽᾽᾽ (νοσ. 

1ὴ ΡγΟΌΑΌΙΥ τείεσ ἴο {π6 τοσλὶ ροϊυϊίοη οὗ ἴῃ6 Ῥεδορὶς, νοι Ὀτουρῆϊ 
ἀρουὶ (μαὶγ Ἔχὶϊε, 50 [ἢ15 ἜἘχργαβϑίοη ροϊῃΐβ ἴο [88 εεοι οὗ [ῃδΐ ἐνεηῖ ἴα 



- 

το 4 ᾿ ]ἹΕΒΕΜΙΔΗ͂, ΧΙ. [νν. 8-12. 

ψ 85 Ῥτοἤία]6 ἔογ ποίῃμϊηρ. Ἴδη (6 ψοτά οὗ ἴῃς ΤΟΒῸ 
9 ΟΔΠΊ6 ὈηΐΟ ΙὩ6, 5αυ1ηρ, ΤῊ5 βαῖἢ (η6 ΤΟΚΡ, Αἴοσ [Π]15 
ΤΩΔΏΠΟΙ ΨΠΠΟΙ, τσ [η6 ῥὑηάς οὗ Τπἀδῃ, δηᾶ (με στοαὶ ῥυᾶς 

το οὗ [6 πιβαϊθη. Τἢ15 δν1] Ρεορῖθ, νι οἢ τοῖιβε τὸ ΠΘΆΓ ΣῊ 
ννογάς, ΠΟ ψγαὶ κ ἴῃ 1η6 ἱπηαριπδίίοη οὗ [Π6ὶγ δαί, δηά 
γα Κ δἴτεσ οἴμοὺ ροάϑβ, ἴο βεγνε {Π6 πὶ, ἀηπα ἴο ψΟΥΘἢΡ {Π6Π}, 

τι 5η4}} ἀνθ Ὀ6 85 [15 σιγαά]θ, νυν] ἢ 15 σοοά ἔογ ποῖμηησ. ἘΕῸΓ 
85 ἴῃς ρΙγα]α οἰδανείῃ ἴο {πΠ6 Ἰοΐη5 οὗ ἃ πηδῆ, 50 ἢᾶνε] οδιιϑοὰᾶ 
ἴο οἶεανα υηΐο τὴ [ἢ6 016 μοιιδα οὗ [ϑγᾶ6] δηά 106 ψΏΟ]6 
ουβα οὗ δῇ, σα [6 ΤΟΚῸ ; [δὲ ἐζεν ταῖρῃξ 6 υηΐῖο 
ΤῊΘ ἴοσ ἃ Ῥθορῖθ, δῃᾶ ἴογ ἃ πδῖηθ, δηά ἔογ ἃ ρζγαῖβθ, δῃὰ ἔογ 
ἃ ΘΊΟΓΥ : Ὀὰζ [6 Υ ἡνου]ᾶ ποῖ Πεαγ. 

12--,.4. 772 ςῥοξε2 τγνιδοῖ οὗ 1264 δοΐζές. 

Ὑμετγείοσα ἴου 5ἢα]ξ βρεαῖκ υηΐο {ἢ6πὶ [15 ψοτᾶ ; ΤῊῸ5 
βαιτ τ(Π6 ΓΟΒΡ Οοά οὗὨ Ι5γ86], Ευεῖγ Ὀοῖθ]α 541} θ6 δε 
“ὐἹὦ η6: δηα ΠΟΥ 541} δα υηΐο ἴπεθ, θο νὰ ποῖ οεῖ- 

[Π6 ΨΑΥ οὗἨ Ρῥῇηγϑοῖοδὶ ἀἄδοαγ. ὙὨὶβ 5 Ἰἰτη!ο πονενοῦ ἴο ἴῃ6 υῃροὰβ 
Ὀγ 16 νογάς οὗ νοσ. το. Βοίἢ νϑῦϑεβ ἀοιυ 1685 ἀγα δῇ δοῦο οὗ ἴον. 
χχνὶ. 39; “ἼΠΕΥ (δαὶ τα Ἰεῖ οὗ γοῦ 5141] ῥρίπθ ἀΑΥ ἴῃ {μεῖς ἸΠΙ]ΑΌΥ 
ἴῃ γουῦγ δηθηγοϑ᾽ Ἰαηά5.᾽ 

9. »ιαν 1.ε γ᾽ 12] ΤὨς στϑαΐηθϑς οἵ [6 πδίϊοη 5βῃουϊὰ θὲ οσυβῃ δα ὮΥ͂ 
1η)6 εὐὔετηρθ αηὰ Ὠπ]Π] δῇ οη οὗὨ εχὶϊθ, ὍΤῃα νεῦβθα βδϑεὴβ ὑαβθά ὕροὸῃ 
1,ἐν. χχνὶ. 19. “1 ν}} Ὀγεαὶς (ἢ 2γίωζε οἴ γουγ ρονγεσ," ψοτα [ἢ Ηεῦτεν 
ννοχὰ 15 ἰῃ6 βᾶτηδ 85 ἰῇ [5 ρ]δοβ. 

10. ἐριαρίπα 202} ΒυΧΘΟΣΏΠΙΘΕΒ. ὅε6 οὔδρ. 11. 1. Τῆς ροάϊγ 
Ῥοτίϊου οὗ ἴῃς ρεορὶας οὐ ἴπ6 οἴμεσ μαηά ψέεγα ἴο Ὀ6 ρὑγδβοσνβὰ δηάᾶ 
Ὀτουρῃῖ ἀραΐῃ ἴο τον ἰαη. ὙΤῊΪ5 15 σεν ὑηάογ ἴΠ6 βυτῦοὶ οὗ ἴδε 
μυαβκεὶς οὗ ἤρβ, οὗδρ. χχίν. 
11. ΤὍΤῆε δρι(πᾶάς οὗ ἴῃ 5υτηῦοϊ 15 ροϊπίβα οαὐἵ, 4.5 πὸ ρίτά]β ἴτοτῃ 
115 ΨΕΙῪ Ὠδίατα τῆσδέ Οἰηρ ΟΙΟΒΕΙΎ ἴο ἴπ6 Ῥείβοῃ, 80 ἰϑσδϑὶ ψγὰβ (μδὲ 
Ῥθορὶς ψβοιῃ αοὰ οἤοβα ουΐ ἴο Ὀε τποβὶ οἴοβεὶν αηϊιθα Ὑ] Εἰ πη5 6], 

12--14, ΤῊΣ ΘΡΟΚῈΝ 5ΥΜΒΟΙῚ, ΟΕ ΤΗῊῈ ΒΟΤΊΙΈΕΒ. 

12, δοίχε] ἰᾶΣ. Ὑθεβα ἂτὰ ποῖ [6 5ἰκῖη Ὀοίτ]65 βροκδϑη οὗ ἱῃ (ες 
Νεν Ταβίαπιοης (Μαῖῖ. 'χ. τ7, εἴς.) Ὀὰ δαυι ποη ννγαγο. 

σλαΐ ἐὲ βέεα τυῖἱὰ τορι] ὕὐπάογ (Πἰς ἄρατε ἰ5 ἀεβοσι δα [πε ἱπίοχὶ- 
οσδἴϊοῃ τὨγουρὴ το (η6 ῬΘΟΡΙῈ 50.411} Ὀὲ τεπἄεσθά Πε]ρ]655 ἴο γεϑϑὶϑί (8 
[οτεῖρπ ἴοθ, ψ ἢ}16 (6 Ὺ αυάῦταὶ οὴς ΙΓ δηοίμοσ 1 ψὰ8 πο ἀουδί ἴῃ 
Ρατὶ ονἱηρ ἴο ἐδοϊίουβ δι 8 5. νν6}} δ5 ἴο παίϊοῃδὶ ἰάο δῖ ἴμαϊ (ἢ ς 
ονουίῆτον φάθ. Τα ἔἤρσυτε οἵ Δ]]Πἰηρ ἃ Ρεσβοὴ ὙἹ νης ἰῃ τῆς 56 η56 
οὔ Ῥηηρίηρσ ἀροὴ ᾿ϊπὶ ΠὨὶνίηθ Ῥυηἰβηθηΐ ΤῸ ρογνεύβθηθβα δπᾶ ἢεδά- 
βίγοῃρ σοητπυδηςθ ἴῃ 5[η 15 ἰουηα αἶϑο σῇαρ. χχν. σα; 5. ἴχ. 3; 15. 1]. 
τη, ΜΏ1): ἕογ 15γδθὶ ὑμᾶσ ἴῃ ἤρυτα οὗ ἃ Ὀοϊ]6 οὐ 78. σοϊίραγε σμδρ. 
χν ὶ. 1---6. 



Ζ) 
νν. 132-16. ΤΕΚΕΜΙΊΙΔΗ, ΧΙΠΠ. τος 

[ΤΥ Κηονν ἰδαΐξ ἀνθεῖν Ὀοί]16 5}84}} Ὀ6 Ἀ]]εα τυ “πα 
ΤΏΘΩ 504]}1 ἴοι! 541Υ πηΐο ἴθι, ΤῊϊ5 58: 1ἢ [ῃ6 ΤΟΚΡ, Β6- 13 
ὨΟΙ]Ω͂, 1 τὴ 11 411 (86 ᾿Ἰηῃαδιϊδηΐῖβ οὗ [15 ἰαπᾶ, ὄνθὴ (6 
Ἰηρ5 [ῃδἰ 511 Ὁροη αν 5 Ἰἤγοηθ, ἀπά τη6 ῥγιθϑίβ, δῃηά [ΠῈ 
Ῥιορῃοίβ, δηά 4]} [16 ᾿πηδΌϊδηῖ5 οὗ Γ6π|5416π|, τσ ἀσυηκεη- 
655. ΑΠΑῚΙ γ1}} ἀδϑἢ {θὰ ομδ δραϊηϑὶ δηοί μοῦ, ανθῃ [Π6 τε 
(Διο δηᾶ [η)6 βδοὴβ τορεῖμοῦ, βαῖῃ [86 ΤΟΚΡ: Σ 1] ποῖ 
ὈΙΠΎ, ΠΟΥ 5ΡΆΓΘ, ΠΟΥ Πᾶνα ταθσου, Ὀυξ ἀεβίσου {6 ῃ}. 

15---27ῆ. “«4πκοϊλγ αὐῥεαῖ 19 γμάαλ. 4127 τυϊοζοάηεος ἤοισεῦεῦ 
566715 1:0 6]676Ζ6. 

Ἦδρδγ υϑ, δη ρῖνε δαῦ; ὃδ ποῖ ῥτοιάᾶ: ἴον {6 ΤΟΚῸ δαίἢ 1: 
βροκθηῃ, Ἕοΐϊνε ρου ἴο ἴῃ 6 1.0Ὲ}Ρ γοιγ (οά, Ὀεΐοτα με σδιι56 16 
ἀλγκηοβ5, δηα Ὀείοσε γουγ ἔδεϊ σα ]6 ὑροη (ἢ6 ἄδτκ τηοιη- 
ἰΔΐη5, ἀη, ΨὮ116 γε Ιοοῖκ ἔογ ᾿ραῖ, 6 τατῃ 11 ἰηῖο [Π6 βῆδάον 

2 τῦε μποΐ εεγίαϊρμῖν ἔριστο...Ἷ ποῖ, ἃ5 βδοτηθ ἤανα ἴαΐζθῃ (Π6 5θῆβε ἴο Ὧδ, 
Ατὸ ψχ ηοῖ σετίαϊη οὗ ῬγοβρεσιΥ δηά δὴ διπάδηϊ νἱπῖαρεῦ Ὀυϊ, ΝΥ Πα 
Ὡροά 15 ποτε οὗ (6 Πρ ὰ5. συ οἢ ἃ {πιβη ΤῊ Ρεορ]ς ψουϊὰ 5} 6 
ἴῃ 1Π6 ρῥ]αϊπαϑῖ ΔΉΠΟΥ Ροββὶ 6 πονν {πεὶγ τηϊηἀβ νεῖα οὖΐ οὗ ἴυπο 
ὙΠ ἢ (ἢς Ὠνης ψασηΐησβ, Ο55 ὙΕΙΥ ἴοσῃ 1Π6Υ ψουὰ (μὰ5 αἰζο Υ] 
(411 ἰο τεσορῃΐδβα. 

34. Α4πώ 7 τυῦϊϊ ἀαελ ἐλεηε ογό ἀσαϊπε α᾽1ο 47] ϑεϊζεὰ σὰ (δε 
εἰἀάϊηεες νη ΐο δοσοιηρδηΐοβ Ἰηϊοχισδτίοη, [ΠΟΥ 588}} θῈ ἃ βουγος οἵ 
τησῖυδ] ἀδϑιγιοτίοη. 

εὐερ {ζε γ,αΐλέγς σπα ἐδέ δορς ζορείλε7) Τῇ ονεσίῆτονυν 584}} θῈ οὗ ἴδε 
τοοϑὲ βδυσγονῖηρ ἀδβουὶ ρί: ἢ. 

156-27, ΑΝΟΤΗΕΕ ΑΡΡΕΑΙ, ΤΟ ἸΌΡΑΗ. ΗῈΒ ΨΙΟΚΕΌΝΕΒ5 ΗΟν- 
ΕΥΕΒ 5ΕΕΜ5 ΙΝΝΕΤΕΒΑΤΕ. 

16. δε ποΐ 2γομα ουν ὈοαΞὶ ἴμαἴ γουγ αν! ] 6 σ6 5 το ὅθ γοὺ 5θοῦτγα, 
ἰδ Δὴ 1416 οῃ δ. 

16. Οἵνε οἰο7}] ΤῊϊς ἰς ἃ Ηοῦτγον ἰάϊουι ἴῸΣ οοη7255 γον σἷμο 80 
]αβμυά 5αγβ ἴο Ασλδηῃ ““ΜΥ 5οῃ, ρῖνε, 1 ῥρτὰν ἴῃεα, δ] ΟΥΥ ἴο ἴπε 1.ογὰ Οοά 
οὗ ἴβγδθὶ, δῃα πιᾶκα σοηίεββδίοη ἀηΐο ἢϊην,᾽ (Τοϑβῇ. νὶῖ. 190). ΟΟμραγα 
ΜᾺ]. 11. 2, ἀπὰ 1η6 “ψοτάς οὗ ἴῃς [ενν8 ἴο (6 τηδῃ Ὀ]ηἀ ΠΌτΩ ἢΪ5 ὈΙΓΙΏ, 
Ὑοτη Οὐγ Γοσά οὐτοα, “Οἷνε Οοὰ ἰἢς ῥγαῖβθ᾽᾿ (Τοδπ ἰχ. 24) 1.6. δο- 
κηον]οάρε ΓΠγβ ΙΓ Δη ἱπιροβίογ. ΄ 

δρίογε ἀξ εατδε ἀἰαγ1655] ΤΑΥκ 655 ἰὴ (6 ΒΙΌΪς 15. ἃ βυτη 0] οὗἉ ἱσῃο- 
ΤΔΏΓΘ ΟΥὁ οὗ ψἱοκοάηοθβ. Οομιραζα ἴοὸσ 115 15. 11, 22.) 1χ. 2; 1δτὴ. 
ἿΣ. 6. 

2Δε αν »ιοτερέαϊ,.} [89 τποππΐδῖπβ οὗὨἨ ὑπ ρηῦ. ὙὍὙῊΣ σουιραγϑοῦ 
ἷδ ἴο Ῥεγβοῃβ βιι)εοὶ ἴο ἃ ὑτνοίο]α ἀ θη α] ἐγ, Ὠδτλαὶγ, (1) [Π6 ἀμενεηη 688 
οὗ τμεῖτ τοδᾶ ; (11) ἐῃ6 ραϊμβοτίηρ σίοοῃ. ὍΤδδε τπουρῃξ οὗ τλουηίδίῃϑ ἃ5 
᾿ϊπάταησες ἰ5 ΠΠ1υϑίγαϊοὰ ὈΥ ἴῃς Ῥσονεγθίαὶ βαγίησ (ἀρ Ρ]1εἀ ἴῃ [κὲ 111. 5 



τοῦ ΤΕΒΚΕΜΙΔΗ, ΧΙΠΠ. [νν. 17--- τῷ. 

.η Οὗ ἀφαίῃ, σπα τραῖκα 12 ργοβϑ5 ἀδήκηθθθ, Βαυΐ 1 γε Μ1} ποῖ 
δοᾶς ἰΐ, ΤΥ 5οὰ] 5041} ψεαρ 1 βεοζεῖ ρ͵δο8β ἴου γ0,,27 ὑτ]6 ; 

. 8ἃηἀ Τ]η6 ΕΥ̓́Θ 5}4}} ψεεῈρ 5ογθ, δῃά στὰ ἄονῃ τοί ἴξδγ5, 
18 Ῥδοδιιβα ἴη6 Τ.ΟΒΡΒ ΗΟΟΚ 15 οδγ θα ἀὐνᾶὺ σαρναε. ΘΑΥ υηΐο 

[86 Κίηρ δηᾶ ἴο [6 αύδθθη, Ηυη]6 γουγβεῖναβ, 51 ἄονῃ : 
ΟΥ ὙΟῸΓ ῬΓΠΟΙΡΑ 1165 5041} οοσηα ἄονγῃ, ἐζέμ [6 ογονῃ οὗ 

το ΟΌΓ δίοιγ. Ὑὴ6 ο65 οὗ ἴῃ6 βου 514}} Ὀ6 βῃμπὶ. ὑ}, 
Δ πος 5841} ορεὴ Ζἤσγι: 7.4} 5141} Ὀ6 οαγδα ἀνα 

ὉΥ 8: Τοβῃ [6 Βαρεῖκι ἴο ἔπε οοτιΐηρ οὗἩ (ῃγιβι), “Εν εΓΎ τιουηίαϊη δηᾶ 
Ὦ111 5411 Ὀ6 τηδάς Ἰονν᾽᾽ (15. χΧ]. 4). 

αηα νιαδε] γᾶ γ»ιαδε. ΤὭοτα 15 ἢο σοη]υποίΐου ἴῃ ἴῃς οτρίηαὶ, ἀπά 
᾿ς 1ὴ6 οἶδε 15 τλθσεὶν δἀἀεβά ἴο ᾿ἸηἴΘΏ5Ι ΠΥ. 

27055] τῃϊοκ. ΤὨῈ Ηδργον ἴοὸσ ἐρτοββ ἀαυκηθθβ᾽ 15 οὴἊς ψογὰ, ᾿ς ΣΆ} 
εἰομαῖν ἀα»  η655. 

17. ἐπ τε 21.665] Ἰπαβτηιοῖ 5 ἴῃ ἴἰτὴ6 ἴοσ ψαγηΐϊησ ἀπά σοθυΐα 
“Ψ1}} (6 αν ρμαββεά, [πΠ6 ρσορμεὶ ν}} τεῖῖσε (45 Ὡς ἀϊά ἴῃ [8 τεῖρῃ οὗ 
7. ΠοϊαΚίτῃ), αὐ, τηοῦσῃ ἀρατί. 

216 οι 5 "ο.2] 85 ἴῃ συ εῖθ ἄτα οδ ]οὰ οἰϑενμοσα 5βΒορμογάς (ρ89- 
ἴογ75), 50 {6 τυ ϊοὰ ἂζὰ ἴπ6 ἤοοῖκ. Οογλρατα Ζεςῆ. χ. 3. 

ἐς εαγγίεα αισαγν εαῤῥΐνε] Τῇ ἴδηβε ΡΥ ΔΌΪΥ 5: σ1ῆ65 ἴῃ δοσοσάδῃσα 
ψΊ ἢ τὴ6 ῥσγορἤειῖς βδῖγ]Ὲ {παῖ [πὸ ἐνθηΐ 15 ρἱοϊατεα 50. νἱνι αἷγ ἴο τ88 
τοὶ (Πδῖ 1ἴ βόθιὴβ ἴο ἤανς αἰγεαὰγ τ[αἰκθὴ ῃΐασθ. Ἴ 6 Ῥσορῇῆθου βοψαυεσ 
(ΞεἜς δῦονθ) Δ να Ὀδεη υἱἱεγεά 50 ἰδίθ ἰῃ [86 5ῃοτί τεῖρτι οὗ ϑῃοϊδ- 
οὨΐη, [παῖ [ῃ6 οαριϊνιῖγ (οὗ ,) Κίῃπρϑ χχῖν. 12---.16) μδὰ δ᾽γεδαυ Ὀδρυῇ. 

18. .5.}] Τῆς [ΚΡ πον δάἀάγεββοβ ἴῃ ὑσορβοί. 
ἐλε φιφ6.}} ἐλὲ φιεζορε τιοίλεν, ΝΕΠυβῃϊα (Ξε6 ποῖθ οἡ νεγ. 1). ΤῊ ἕδςὶϊ 

[ἢαἱ τῆς Κίηρσς ργδοιβθα ροϊυγραιαν, δηὰ ἴοοὶς ψίνεβ ἔτοτῃ [Ποῖσ 58 0] 6ςῖ5, νγὰ5 
(Π6 σαυδε οὗ τῆς Πρ ρΡοϑβιίοη ψνηϊοῦ {πὸ Κιηρ᾿β »ιοζδεῦ ἀβϑυτηθά. ΑἈο- 
σΟΥΟΣΏΡΙΥ 586 5 γα} πηεηςἰοηδα ἴῃ σοηπεχίοῃ ψ [6 δοσοββίοῃ 
οὗ οὔς δηά δηοίμβει, ει. 1 Κίηρβ χν. 13; 2 Κίηρβ χ. 1323. (οσαραγα 
1 ΚΙηρξ ἰϊ. 19. [ἡ 6 Ποϊδο 5 οαδα Ἔβρεοία!]ν, ἃ5 6 νν85 Ὀπὶ εἰσῃΐθεη 
(2 Κίηρϑ χχὶν. 8; ξήσψ ΟὨΪΥ, δοσοτάϊηρ ἴο 2 (ἤτοηῃ. χχχνὶ. 9) γϑαγϑβ οἱὰ, 
θη Π6 σαπια ἴο ἰῃ6 ἰῃσοπθ, Πἰθ τοῖο ψουὰ ἤανα ἃ σοῃβί ἀογα Ὁ] 6 
Βῆδγα ἴῃ [ἢ6 ρονεοσῃμηθηῖ. 

Αμριῦΐο γοιγεοίσες, οἱ ἄστυ» 810 ἄονγα ἈΌΣΔΌΙ͂Υ. ΤΒς Ἡεῦτεν ᾿δῃ- 
συᾶρα, Ὀαῖηρ ΒΟ ΓΠΥ ΒΡ Ρ]1οα ψ ἢ δάνετθβ, οἴζεῃ οχρύεββαβ πεῖς 56 ηβ8 
ὉΥ δὴ αἀαϊΠοηδὶ νοτΌ. 

2γἱμείρα 125] Ἰθδᾶ 1168, νἱΖ. [86 “ στοση᾽ ΜΠΙΟἢ ἔΟ]]ον5. 
19. 734 εἰζες οΥὙ 1λ6 τοιίά «λα! δὲ σἄμέ 29] ϑοῖμς ἴακε (ἢϊς ἴο 

τηθδῃ ἰῃαΐ, 45 5 ἄόοῃθ ὈΥ͂ Θϑηηδοῦοῦρ (2 Κίηρβ χυἱὶ. 13}, [06 ΘΏΘΙΩΥ 
ϑῃου]ά ἰηνεϑὶ ἴπῃ6 βουϊμοσῃ ἴοννῃβ οἵ Ῥαϊδϑίϊηθ Ὀείοσε δάναηοϊησ ἴο 
τοάυοα (η6 σδρὶϊα] ΟἿ ἴο βυδηηϊβοίοη. [1{ ἰ5 Ὀεῖϊίεσ ἴο ἴϑκε 1ἴ, ἃ5 ἴπ6 
βεοοπᾶ ρατὶ οὗ ἴῃ νεῖβε βυιρρεβῖβ, 85 ἰῃ ἰϑαϊδῃ χχῖν. 15θ. Τλυηβ ὈὉΪΟΟΚ 
16 δπίταποα ἴο [86 οἰτἴ65, ἀηα [μαὲ Ὀεοδιιδε οὗ (ῃς ἀεϑοϊαϊίοη. ὍὙΏὮΘΊε ἰ5 
ὨΟΠΘ ἴο ΟἸΘαΓ ἃ ρᾶβϑᾶρβ ἴο [Π6 ἀδβογίοα ἀνε! ηρβ. ΤῊδ νοτθβ ἴῃ τη 5 
γεῖβα 816 ἴῃ [6 ραβὶ ἴθηβα, ἩΏΙΟΝ 15 ΠΟ ΕΥΟΙ ὙΘΙΥ͂ ΡΟΞΘΙΌΙΥ 188 Ῥῥτο- 
Ῥβεῖς ραβῖ, 866 νοσ, 17. 



νν. 20---24. ᾿ ΠΤΕΒΕΜΙΑΗ͂, ΧΙ. 107 

οαρῖϊνα 811 οἵ τ, ἰξ 5841}} θ6 ΟΝ οατίθὰ ανᾶγ οδρίῖνα. 
Δ ῸΡ γουγ ὄγθθ, δηα Ῥεῃοὶα τῆθηὶ ἰΠ8ὲ σοτὴθ ἔγοσα ἢ6 
ΠΟΙ: ψοτα ἐς [6 ἤοοῖκ φάαέ νγὰβ ρίνεῃ περ, ἴἢγ θεδυῦξι} ἢ 
Βοςοκὴ Ὑ[αῖ νχῖ ἴῃοι 5δ8ὰῪ ψηθη Π6 50.411} ριιη δ [Π6 6} 0οΓ 
ἴοι μαϑὲ ἰδιρῃς {ποτὶ 29 ὧξ ςαρίδιῃβ, αηϑα ἃ5 οὨ]θῦ ονοῦ 
[ἢ66: 5141} ποῖ ΘΟΙΤΟῪΒ ἰαἶζα (66, ἂ5. ἃ ΨΟσΏΔῃ [ἢ {Γαν 81] 
Απὰά 1 τῆοιι 58Υ ἴῃ [Π1πη6 δαῖτ, ὙΥ Πογείοσα σός [ἢ 656 ΖΖηρε 
ὍΡΟΣ τη Ρ Εὸγ [6 ρτεαίηθββ οὗ [Π1Π6 ἸΠΙΘΌΠΥ ἀγα ΤΥ 5 Κιγῖβ 
ἀϊδοονεγεάᾶ, μα Τγ μ 66 ]5 τηδᾶθ θᾶγθ.0 (Ἃδηὴ τὴς Εἰηϊορίδη 
σἤδηρα ἢ15 5Κ1η, οἵ {πε Ἰεοραζά 15 βροίβ ὶ ζθε ἵὭδΥ γε 4]50 
ἄο ροοά, τδδλϊ ᾶτὰ δοουβίοτηθά ἴο ἄο ον], Τμογείογα Μ1ΠΠΠῚ 

90. Ζ17 τοῦ γον» ἐγ) 65] Το Ἡδεῦγον νοῦ 15 ἔθη. δηά οἷηρ.,, ψἤοτθαβ 
[πε ροκϑεδοῖνα ὑσοηουῃ 5 οἷπταὶ. ΤὨΐ5 σῆδνβ (παῖ ἴπ6 βυδ]οοϊ ἰ5 ἃ 
ῃουη οὗ τους, νἱΖ. Γ6γιιβα αὶ Ῥουβοη πε 45 ἴπε ἀδιρῆζεσ οὗ Ζίοη. 
ΤΙὶς τπουρῆηϊ ΠαγυηοπῖζΖαα ἢ ([Π6 ννογάβ ἴα βοοῖὶς [Παϊ ννὰ5 ρίνϑη [Π66; 
[8ε ἱπῃῃδυιίδηϊβ οὗ [ἢ6 Ἰδῃηὰ ἴῃ ρσαπεγαὶ. 

ἕλεν ἐλαξ ἐονό γοῦν ἐλ πογέλ] 8.66 ποῖβ οἱ οὮδρ. ἱ. 14. 
21, τυλερ ἦς σἦαΐ ιρῖδά ἐλεε...} ἸΦ Ἠθ Βοῦ ΟΥΘΣ [106 ὉΠ0Ο80 ΈΟΙΏ 

δου πδδὺ δοουβίοσηθα [0 190 8ἃ8 ζΑ1η1118.᾽ ΖΥΙΘΠ ΑΒ, ΤΣ ἃ ἢθδἃ. Πα 
τείοσεησα 15 ΤΡῚΣ Ῥοίἢ ἴο ἴμ6 Εργρίίδῃηβ δηά ἴο ἴππῸ 1βαυ]οηΐδηβ. 
.Ι5τδϑὶ σουγίεα (ἢς ἐπα ηἀ5}}10 πον οὗ [86 οηΘ6, πονν οὗ {λιπ οἴϊιοτ, δηὰ ννὰ8 
{Πεπη πδάς ἴο ἰαϑὶθ {Π6}γ σι]α ἰῃ ἴυχῃ. 

22. 1ὰ» «Ζιγίς ἀδεουεγεα} τἴὴγ βονίηρ τοῦδε ρυ]εα αϑίάο, 50 ἐπαΐ 
(που 5411 ἀρρεᾶσ ἰὴ [Π6 ραγὺ οὗ βεσνϊπᾶς, Ὀαγο-ϊερσεά, ἀοϊηρ ἴ[ἢ6 νοῦς 
οὗξ 5]ανϑ. 
“ μὰν Δεείς νιασφ δα» ε] Ὀατοίοοί δηά κι βθσησ ΠΌτη (Π6 τουρἧίηθ655 οἵ (ἢ ς 
τοαΐ, δ5 ἴοι ατί ἰεὰ οἀριϊνθ.Ό. “Μαδάδ Ὀαγθ᾽ 15 111 σα}]}Ὲ}ν ὑχϑδὺθᾶ τι 
Ψ]ΟΙΘΣΟΘ. 

2383. 2}6 Σιλίοῤί᾽α} ἴ6 Οὐβῃϊζε, τηθαπίησ ἴπ6 Αἰγίσαῃ Ὀγδηςἢ, δηά 
τοί ἰπαϊ ὮΙ ΟΝ 5ΘΕΠῚ5 1 ΘΑΥΪΥ [ἰπ)65 ἴο ἢᾶνε 5ρχγεαά δοοββ Ασα ία ἴο ἴῃ 6 
Τίρτὶ5 δηὰ Ευπρηγαΐθβ.Ό ΕἸμιορίδ ἸΔΥ βου οἱ Εργρῖ, Ὀουηάοα ὉΥ τ]ς 
1λΌγαῃ ἀεβοσίβ οἡ ἴῃς Υεβὲ δῃὰ Ὁ. Αὐγϑϑίηϊα οἡ ἴῃ6 βουῖῃ. ΤΉσουρἢ 
ἴῃε [ἐνν5᾽ ἰηϊεγοουγεα ὙΠ Εργρί ἴῃς ΕἸΒΙορίδη5 ες [Ἀπ 1}1ὰσ τὸ {86 πὶ. 
ΤΕΥ πνετὰ ἴιι5 ἀοραυαϊηϊο ἃ ν11Π ἴΠ6 ὁἸλοσομβδηάίβα οὗ Εἰἰορία᾽ (15. χὶν. 
14), Μ ὨΙΟΝ σοηϑιοίεα οὗ ρο]ά, ἜὔΟΩΥ δηᾶ Ἂἰερδη θ᾽ [π5κ5 (Ηετοά. ΒΚ. 
111. 97, 114) 8πα ενγεὶβ ([οὉ χχυὶ. 19). ΤῊΘ ρθορὶθ ννεσα Κπόονῃ 85 (1}} 
(“ξη οὗ 5ἰδίαγε,᾽" 15. χὶν. 14; σοϊῆρδατε Ἠεχοά. 11. 20, “"“ΤΠε ΕἸἰμϊο- 
Ηἱδηβ.. τὰ δα ἴο θὲ ἴῃ: ἴ81165ξ.. θη ἴῃ [86 ψμο]6 νου ἃ). Εογ (ἢ]5 
ΤεΆϑοῦ ὈΓΟΡΔΌΪ [ΠΟΥ ψεγα οἤοβεη 85 αἰϊἰεηάδηῖ τρορ Κίηρβ; 566 
οἾδρ. χχχν, 7. 

44: ἰκοβαγ 8:6 οὔδρ. ν. 6. Οδηΐῖ. ἱν. 8 Ξξῆενσ (ἢαΐ (15 δῃϊπηαϊὶ ννὰ8 
ἐουηά οἡ [Π6 τηουηίϊδίηβ οἵ ῬαΑ]οϑίηθ. ““1ἰ 15 πονν ἢοΐϊ ὉΠΟΟΙΠΊΠΔΟΗΪΥ 566 ἢ 
ἦπ δηὰ δρουΐϊ [,οῦδποι, ἀπά [ἢ 6 βουϊμοτῃ τραγττηα τηουηϊαίηβ οὗ ϑγτῖα."" 
(Κιιῖο, αυοϊεὰ ἴῃ «5.1. Δὲ. Φίκ.). 
λέῃ ρα» γὲ αἶδο ἦν ροο}Ἵ 8. ἱποοσχχίρ!]ε ἰ5 Γἀ ἢ, (ἢδξ ΠΟΥ σοηνοῖ- 

δου νου Ἱὰ θὲ ηο 1685 ψοπάοσῇι] [Βδῃ ἃ βυβρεπβίοη οἵ δῖυσαδὶ ἰανν8. 
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2) 

24. 



τοϑ ΤΕΚΕΜΙΑΗ, ΧΠῚ. ΧΙΝ. Τνν. 2---27 ; Σ. 

Βοδίίοσ {πῈπὶ 85 {π6 βία 016 (μαὶ Ῥαοάδι ΔΎΓΔΥ ὉΥ ἴῃς νυὶπὰ 
“5 Οὗ [Π6 ψ]ἄοτηθ55. ΤῊ15 ὡς τὴγ ἰοῖ, (Ὡς ροσχγίίοῃ οὗ [ἢγ πχθδᾶ- 

ΒΌΧΘΒ ΠῸΠῚ Τη6, 5411ἢ τῆ 6 ΓΟΒῸ ; Ὀδοδιιδα δου Παϑῖ ἑοτσροϊξθῃ 
.6 Τὴ6, δηῃα {τιΞίοα 1η [αἸσοῃοοᾶ. Τπροιγοίοσα Ψ}]1Ο ΕΗ ἀϊδοονοῦ 
4) ΤΥ 5Κιτίβ προὴ (ὮγΥ ἴδςο, [μὲ [γ ββαπιθ ΤΏΔΥ ἅρρεᾶσ. 1 
αν σὴ (ηἰπα δάυ!εγθβ, δηα τγ πειρῃηρ5, ἴῃς Ἰεννάθ 55 
οὗ (γ ψμβοτγεάοσω, σημα τ]πηῈ Δοσ δ οΟη5. οὐ ἴῃ ἢ1115 ἴῃ 
ἴηε δε]άς, γος υπΐο ἴἢδ6, Ο 76πιβαίθῃ 11 του ποῖ Ὀ6 
ταδα6 οἸεδη ἢ" ἤδη σἡσί 12 οὐος δε 

ΓΗΑΡ. ΧΙΝ. :- -ό6. 2 είν οὗ ἐ.ε ἀγορά. 

11 ὌΠε ψοτζά οὔ [Π6 1.0ΕΡ [Παῖ σᾶτηε ἴο 7εγεπλδῃ σοποθγηϊησ 
[86 ἀδαγίῃ. 

44, εἰμόῤ[ε] τ[Ὧς Ὁτοΐκοη βίγανγ, ἤδη [6 περαγϑδίίου οὗ [6 ρσταῖῃ, 
- ψϑιοῦ τὔό εἴἴεοῖ ὉΥ ψἱημονίηρ, Πδᾶ Ὀδεὴ αἰϊαϊποα Ὠχουρἢ [Π6 ἰγατὰρ- 
Πρ οὗ ἴΠε 5.4}|1.5 ὈΥ Οχεῇ. 

ἐλε τυΐϊπα ὁ ἐἀὰφ τυϊάφγηι6595] ἴῃς δαϑὶ σὶπᾶὰ τ ΒΙοΝ ὈΪΘῚ βίτοηρ ἴσοσα ἴῃς 
Ατδθίδη ἀδβεγῖ, Οοσῆρδσζα οἢδρ. ἵν. 11. 

26. {ἠὲ 2ογέίογε ΟΣ 18.) πιεασιγ 5} ἐλὸ ῥογίξονε νιρασεγεά, Τῆδ νογὰ 
ἰγδη 5] αἰ θα 72 ’α:Ή7.8 ΤΑΔῪ ὨΟΊΨΕΥΘΥ ΨΟΥῪ τν6}] πλθᾶῃ, 85 ἰτ ἄοοθϑ οἰβενῇοτγο, 
ἄμ μῥε᾽ σαγηιϑηζ. ΤΏΘη ἴῃς τοηδογίηρ ν1}} θ6, “λαξ τυλίελ ἐς 2ίαςαϊ ἐμ 
“λ»ν ἑαῤ, ΜἈϊοἢ Ὀτηρβ ὺ5 ἴῃ [6 οπὰ ἴο {πΠ6 βαπῖα ἱμβουρῆῖ. 
“εελοοα) ἰάοϊαῖσγ. (οπιρᾶτα οἤαρ5. χ. 14, χυΐ. 10. 
26. 7 εγεέγογε το ἢ ὍΝ 15 Βοδσοεὶν βίσοηρ σμουρῃ. ΤῊΣ ἩδεΌτον 
τη ρ] 165 ἃ σοηίταβί δηὰ ἃ γείδ]ἰαΐου. 7.402 παϑὶ ῃδά (ἢγ ἴπγη, ἀπὰ πον 
1 5}.411 ἴαἶκα τηΐηθ, δηὰ 5}4]} τεαιυϊα ἴΠ66. Α5 ἴμου ἀϊάβί σίῖνε (γβοϊῖ 
ὮΡ ἴο αἀἰβρτδοείῃ! 1ο] δ 165, 50 1 Ψ1}} ον σονογ ἴἢθς6 ἩΠ ἀϊβργδοα. 

21. ΤΠε Ῥδορ εἶβ Ζθαϊουβ ρυγϑυϊ οὗ αἶΞε ροάς ἰβ ρῬυϊ ΟὨς6 τθοσὸ ἴῃ 
τῆς ταοϑβί ἔουο]ς Ἰδηρθαρα. 

απα ἐλίμε αὐο»ιδηα!]0.5}] οΥοὰ 216 αὐογρήμαζίομς. ΤῊΉΪ9 ψοτὰ ἰς 
τηδδηΐ ἴο ξυτὴ ὉΡ 6 Ὀγενίουβ ΘΧΡΥ σϑ, Οἢ5. ᾿ 

ἐῃ λέ "εἰ 5] ἐη 1δε ΟΥΘΆ. 
τοἦεε ἦα τὲ οκες δὲ} ΑΙ͂ΟΣ ΠΟῪ 1ἸΟΣΒ χοῦ 1.6. ΑἸΙΒοιιρὴ 

(νοῦ. 23) ἴμεσα ἰ5 Ὡὸ σἤὔδησε [δὲ {Π15 φΈ ΠΟΥ ΟΣ ἴαστι ἴγομι β'η, γεῖ ΣΏΔΥῪ 
ψα οί ἰοοῖϊκ ἴοσ ἃ τείοστηδίζοη δἵ βοῖὰς (ἱγ6, Ἄευδῃ [πουρὴ ἀϊκίαης 

σμαρ. ΧΙΝ. 1--ὅ. ΤΌ ΕΘΟΚΙΡΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗῈ ὉΚΟΟΟΗΤ. 

1, 714 τυογαά 2 4244 Ζογα λα «αη.] ΤῊΐβ δηά ἴῃς (ο]οννίηρ 
σμδρίεσ σοηίαϊῃ ἃ ϑυσοοϑϑίοη οὗ δῃογῖ αὐΐθσδηςαβ, ΜΝ ΏΪ]ΟὮ βδοΐηθ ἤανο 
βουρῃῖ, θὰς ψΠουϊ διισοθββ, ἴο δϑϑῖστι ἴο φαγί ουϊαν οτίβοβ οὐ Ἡϊβίοσυ 
(ε.5. χὶν. 17---10 αηὰ χν. 7, ἴο Τοϑδῃ᾽ 5 ἀείελι δῃὰ ἀἄεδίῃ αἱ Μεριἀο, 
οἵ χυύ. 8, εἰς., ἰο ΤῈ Ποιϊαἰκίπλβ συ ]υσαίοη ὈΥ ΝΕ Πα Ζζαυ). “βεεε 
ςοη͵εδοΐατες ἤν Ὀσὲ 11{{|6Δ Ῥτγοῦα 1} 7. ὙΠ ἰδηγίπο, ὙΠ ΙΟἢ δθθτβ τῆς 
οςοδβίοη οὗἉ (ἢ}5 ρατί οὗ [ἢ ὑῬσορῇἤδου, 15 ῬΧΟΌΔΟΙΪΥ 4 Ἰαῖο ομα ἴμπ ἴδαιὶ 
ὙὮΙΘ 15 Βροΐζθη οὗ δαυ]οσ ἰ της Βοοῖς (οαρ5. 11}. 3, χὶϊ, 4). Ὀδοαῦϑβο ἰη τὶς 
Ῥίδος [ἰ ἰ5 ἀββοοίαϊϑα ψ]ἢ ἀϊξαβίον ἱἢ τγᾶσ (νοσβας 17, 18). ΤῊΣ ρῥγορδὈΠ τ65 



νυν. 2--.4.} ΤΕΒΕΜΙΑΗ͂, ΧΙΨ. 1ορ 

Τυάδῇῃ τηουτποίῃ, δηά ἰῃε ραίεβ τῃεγεοῦ ἰαηρυ 5ἢ ; “8 
ΤΠΕΥ δῖα ὉΪδοκ πηΐο (Π6 στουηᾶ ; 
Απηά {Πὰ ΟἿ οὗ Γ6πιβ4] 6 η} 15 σοηδ ὉΡ. 
Απὰά {Πεῖγ ΠΟΌΪΕε5 μαναὰ βεηῦ (Πεῖγ 11{|Δ οη65 ἴο [6 τυαῖουβ: 3 
ὙΤΠΕΥ οδὴδ ἴο {δ Ρ115, απ ἰουμα πο νγαΐεσ ; 
ὝΠΕΥ τσοϊυσηοδα εὐ [Πεἰγ νῈ55615 ΘΤΩΡΙΥ ; 
ὝΠΕΥ ψεγα δϑῃδπηθα δηᾶ Ἴοηίοιηάεά, δηα σονετοά {ΠΟ ]ῚΓ 

Π6δάϑ. ᾿ 
Βεοδιιβα ἴῃς ρστουηᾶ 15 οδμαρῖ, 

τπετείοτα τὰ [παὶ [ΠῸ βοσοη, {|κ6 τῆ στεδῖοσ ρογίοη οὗἉ [15 ἀϊν᾽ϑίοη οὗ 
ἴῆς ΒοοΚ, ννᾶ5 ἰῇ βϑυρβίαποα ᾿ποϊμ θά 1 (ἢ6 ΕΟΪΪ τεδά ἰῃ ([ἢς εασβ οὗ 
7εποϊακίτη, δηὰ 50 γεργεβεηΐβ [Π6 εἴαϊε οὗ τρδϊίοτβ ἀὐσίηρ [Π6 δαυοῦ 
οὗ ται Κίηρ᾽β τεῖρτι, ἤθη 411] ἤορε οἵ ροιτηδηδηΐ σείοσηι, ΞΟ ἢ 85 δά 
Ὅδοη Τμου ϑῃϑα ἴῃ ἴῃς ἀδγ5 οὗ Γοβίδη, δὰ ννε]} πὶρὴ ἀἰδαρρεαγεᾶ. ϑοπια 
φιοῦυὰ οοηϊίπυς [15 5ΒΘΟΙ 0 ἴο σῇδρΡ. ΧΡ]. 18. ΟΠαρ. χνὶ. ΒΟΟΣ 
οἰοαυὶν Ὀερίῃβ ἃ πεν ρΡοσίίοῃ. Ὗε ΤΩΔΥ βυράϊν]ἀς δ5 1ο]οννβ: (4) χὶν. 
“--6, ἀεδογριίοη οὗ ἴμε ἀσουρῆι (ὁ) χῖν. 7--- αν. 9, ἴπε ῥσόορῃει 5 ρ᾽ οδαϊηρβ 
Δα ἐχοιιβθ5 οἡ 681} οὗ [με ῥῬεορὶθ, Ἄἐδοῦ [ο]Ἱονεά ΕΥ̓ ἴῃς τα β τερὶγ ; 
() χν. το---21, [ἐγειηἷδῃ σομρ]αϊης οὗ ρετβεου!οη. ΠῸ σεςεῖνοϑ σοτηίοσϊ 
δηα ἀβϑισγαηςα οὗἉ ργοϊεο 06. 

«εαγίἀ}] ἄτουρσμῦ. Ὑμε οτἱρί παὶ τυοσᾶ ἰβ ἰῃ (Βς ρῥἰυγαὶ (ἀγομ ρα, 
ΟἿ ΤὨΔῪΥ ᾿ΏΡΙΥ ἃ “ε71ἐ5 οἵ ΟΥ̓ γο 875. 

3 ΟΚῪ πᾶ σουηίγγ, μἰρῃ ἀπα Ἰονν, τιδη δη Ὀεαϑβὶ δἰϊἶκο βυβετ, Ὁ 
2.6 ραϊξ5}] Ῥαυΐ, 85 οἴῃ ἴῇ Ηερ., ἔοσ οἱζΐεβ, 1.6. ἴοσ ἴΠ6 ᾿ῃ δ  Δηἴ8. 

ΤΕε ραῖε νγ͵ὰ5 ἴῃ 6 ρΪδοθ 1 ΜἘΙΟὮ Ἰπ51106 ννὰ5 δατῃϊηϊδίογοα δηα α͵5ο (Παϊ 
οὗ σεῆεγαὶ τεϑοσί. Ηρηρα ἰΐ ἰ5 οἵϊδη βοβθίδ!ν κυ βιιτυϊεα ἴοσ [ἢ ς ΟΕ οὗ 
ὙΓΙΟὮ 1ἴ ἰοιτηςα 50 ᾿τηροτγίδηϊ ἃ Ῥαζΐ, Οὐ, 85 βεῖε, ΌΥ ἃ βουβεῦνν αι διγί μεσ 
βίσείοἢ οὗ [πε ἔρια, ἴον ἴη6 1 Πα ϊϊδηῖ5. ἘῸΣ ραΐε Ξ- οἵΥ σοηρασε Ὠευῖϊ. 
ΧΥ. 2; δηά 50 ἴοο 1 Κίηρβ νἱϊ!, 27, ἴῃ ψὨΙΟὮ Ἰδίίοσ “ο11165᾽) οὗ ΕὩρ. 
ψετῖβ. βου ὰ Ὀ6 Ἰ γα Ϊγ ραίές. ἣ 
͵ λὲν αγε ὀίαεξ τρΐο ἐδέε »γομρα] δῇ ΔΟὈτενϊαιϊοα γαῦ οὗ βαγυΐηρ,. [ΠΟΥ 
Τ βῖε Ὀ]δοὶς (ΞΞ ἴΏ τηουστίηρ ρα) ἀπ 51} ἀροη ἴῃ στουηά. (οπιρατείοσ ἴῃ. 
5656 ΟΠΔΡ. ΧΙ. 18 ; αἷΞο Ῥς. οχχχνυ]. τ (“ΒΥ [δε τίνειβ οὗ Βαῦγϊοη ἴθ σα 
τέ “αὐ στο» Ἶ δπὰ 15. χῖνὶϊ. σ (“Οοιηθ ἄονηῃ, δηὰ οἱ ἐρ λέ 4554. 

8. ΙΔ Ὸ 07,45] ΤΆΘΔΣ, ΟἿΘΒ, ἴ.6. βεσνδηῖβιυ Ὑ86 Ηοῦ. ψοσγὰ ἰθ σζᾶσα, 
οὐσυττηρ οἰϑε ΠΟΤῈ ΟὨΪΥ σἤαΡ. χὶν]]. 4. 
211] εἰδίετῃβ, οὐ ἰδῆ κβ, ογα [ἢ6 ψψαῖοσ γψγὰ5 ἱΚαρὶ {11} νυδηϊοα ἔοσ υ5ς. 

866 ποῖδ οἡ ἍἽβδρ. 1]. 1.2. Ὁ 
εονε7 εἶ ἐκεῖν ἀκαάγεδε βὶσῃ οὗ [πε ρστεαῖοϑι στίε οὐ σοηΐιβϑίοη, (οιω- 

Ῥᾶζε 2 ὅ81. χῖχ. 4; Ἐἔβιἢ. νἱ. 12. 
4 εεαμδε ἐἦέ ργομμαῖ ἐς ελαῇ Ἐθοδυδβο οὗὨ [8:6 δτοιπᾶ, ἩὙΒ1ΟΣ 15 

ἀἰειιαγοᾶ. ολαῤέ 15 Ἰηάοεά Ἰἰΐεγαὶ, δῃς 1 15 ῬΡΌββι 016 [Παὶ ποίησ τῆοστα 
ΤΑΔΥ Ὅς τηεδηϊ Π8η [Π6 οΥδοκβ ὑγοάυοεῖῦ ὈΥ ἀτουρῃς. [11 15 πόσα Πκοὶν 
ΠΟ ΕΥΕΣ ἴΠπαὶ [86 νεῖ 15 υϑοὰ ἴῃ [ἢ6 ΞΕΟΟΠΟΔΙῪ 56 η56 ΏΙΟὮ 1ἴ Ὀ6ΑΓ5, 88 
δῦονε τεηδεγεᾶ, [Ι{."Ϊς θα 50, “ἠέ ρυοληεα' ΤΩΔΥ Ν)6]] βίδπα ἴοσ 2“ ς “ἐδ: 
οὔ ἰϊ, α5 ““φαίε5᾽ (τεσ. 2) ἔοσ [86 βεορὶβ ψῖο δϑϑε ]6 ἃ (ῃογα. [ὶ 15 ΟὨΪΥ 



το ΤΕΚΕΜΊΙΑΗ, ΧΙΨν. [νν. ς---8. 

ΕἘογ ἴΠεγα νγᾶβ ὯῸ σδῖῃ 1η [6 βαυῖ ἢ, 
ΤὨ6 ΡΙον 6 η ΜΈΓ ΘῃδΠΕ(Ω͂, (ΠεῪ σονεγοᾶ {παὶτ μοδάϑ, 

ς ὙΥξεα, [6 Πιπά 4]50 οαἰνεά ἴη ἰἢδ Πε]ά, δῃηά ἔοσβοοϊς 22, 
᾿ς Βθοϑᾶβ6 [ΠΕγ6 νγὰ5 20 ρΓα55. 
6 Απά [δ νη]ὰ δ5565 αἸὰ βιδηᾶ ἴῃ [6 ὨΙΡ ὈΪδοε5, 

ΤΏΘΥ βηυβεά ὑρ [6 ψιηα Κα ἀγαροῃϑβ ; 
ΤΠΕΙΓ εγε5 ἀϊά [81], θεοδαβα ζἤεγε τυαξ ὯῸ ρτδϑ5. 

ἡ--τι2. 1716 γοῤῥεῖς 3γεΐ ἐριέογεζοείοη. Οὐδ᾽» ἀπμδσεέ. 

) ὈΟἾἿΟΕΡ, [δουρῇ οὐ 1η]|4 1165 165 ΕΠὟ ἀραϊηϑί τι5, ἀο ἴσα 
72 ἴου [ὨΥ̓ Ὡδηηδ᾽ 5 54Κ6: ἔογ οἱἵγ Ὀδοκϑι] ἀὴρ ΔΥῸ ΤΏΔΩΥ ; Ψ6᾽ 

8 ἤν 5]πη6α δραϊηβῖ ἴδε, Ο [ὴ6 Πορδ οὗ β5γ8ε], [ῃ6 βανίουγ 

ἃ 655 51.1.84] δρρ οαϊΐοη οὗ [Π6 ῥυ]ηορ]6 οὐ ψΒῖοἢ τἴδ6 «δμόἧης Ῥυγέξ 
δίδηἀβ ἴοσ (88 ΤΣ Κίϑἢ ἀονοσχησμηθηΐῖ, Κρ ρία»α, οἴς., ἴον ἴῃ6 ἱηπαὈ δηῖβ. 

δ. Υα)] οτ, 42ῦγ. ΤῊΘ αἰβιημδυ ννὰ5 ἱπογεαβεὰ ὈΥ ἴῃς εἰσῃξϊ οὗ τῆς 
Ηἰμα, ὙΠΟ. γα Κηονῃ ἴο Ὀ6 ἴθηάοσ ἴῃ ΠΟΥ στα ῸΓ ΠοῚ οἴβρηηρσ, 
ἀεβεγίηρ 1ΐ, ἀηα 5εοκιηρ᾽ ΤΏ ΘΥΟΙΥ [86 ῥγοβεγνδίϊοη οὗ μοσ οὐ 116. Ο(οχὰ- 
ἃτ6 1 δὰ. ἱ. 6. ΤῊς σατο ΜΨὨΙΟ. ἴῃς Ὠϊηὰ Ὀεβίονγβ ὉΡΟῺ 115 γουηρ ἰς 5βεῖ 
ὉΓΓ ΌΥ 5δνεσαὶ δηοϊθηΐ τ 65, Αὐϑίοι]α ἐ6}}15 πον {ΠῸῪ Ὀτίηρ τῃοὲτ 
γουηρ' ἴο ἃ βεοῦζα γείσεδϊ ΜΘ. Ὧδ5 θὰ Οὴα ΔρΡρσόδοῖ; Ῥ]ίηγ, ἴῃαϊ [Π6Ὺ 
(φᾶς τποπὶ ἴο τὰ δηᾶ ἴο 66 αἱ (ἢ ἀρργοδοὴ οὗ ἄδηρεγ; δηά ϑο]ηιβ, 
(δὲ [ΠΟΥ σαγοιι γ Ὠϊᾷς [ΠΕΙΣ γοιησ Ομ 65, ἰοσοίηρ [πε ηὶ ὉΥ Ϊον5 1 
τι εἰν ἔεεϊ ἴο οοποθδὶ {μοιάβεῖναβ ἰὴ (Π6 (ὨΙοκΚοῖς (Βοοματῖ, Ρ, 1., ΒΚ. 111., 
οἂ. 17). Οὐοτηραῖα ἴον [15 σμαγαςίεγ Ὀοσῃς ὈΥ̓ (ῃ6 Εἰηα Ρχον. ν. 109.. 

6. ἀζρή 2ἐαε5] (οιήρασζα σοἤδρ. 11). 2. 
“πε ϑεα πε ἐλε τυῖρα] φσαβρεὰ ἴογ Ὀσεδῖϊ, δἃ5 ορργεβϑεά ὈΥ μεαὶ κοὰ 

ΕὨϊγϑί. . 
“γα 905} ᾿801Κ818. 866 ποΐδ οῇ σῇδρ. ἰχ. 11. τ, 
ἐλεῖγ ἐγές ἀἰἰά γα Ιπ γ]αοα οὗ [ες βϑῇδγρῃεββ οὗ εἰρῃξ, ψ Ὡ] ἢ ἴΠ6Ὺ 

δίχα ΠΥ δη]ογεά, {ΠΕΣ βυβογίηρθ χεσ ἀσρηνίηρ [δηλ ΠΟΪΥ οὗ ἴῃς 
ΡΟ ΕΓ οὗ νἰβίοη. 
2755] τάοσα 1ἰἴοσα γ, Ρδηίβ, οσ Βεῦρασθ. [1 ἰ5 [6 ““δεσ᾽" οὗ Οσδῃ. 

δ. ΣΙ, 12. 

ἡ.-15. ΤῊΞ ΡΕΟΡΗΕΤ᾽Β ΕἸΚΞΥ ἹΝΤΕΒΚΟΈΞΘΙΟΝ. ΟΟΥἾ  ΑΝΘΨΕΚΒ. 

1. ον ἐλοιε 7 ἄθδὶ. : 
»» ἐὰν παριεὶς σα 6] εἰπὸν (1) ἴῃ δοοοσάδῃος ψ ἢ ἴπς πᾶσα, υπᾶοὶ 

ψῃϊο Τμου Παϑὶ τονοαὶεὰ ΤΉγϑεὶξ, ΤῈ Ιοσὰ Οοά, τοογοϊαὶ αηὰ 
στδοίουϑ, εἰς. (Εχοά. χχχῖν. 6); οὐ (11) ἔοσ ΤῊΥ Βοπουγ, ἴμαὶ ἴ8ε Ὠεδίἤθη 
ΤΏΔΥ ὈΘΠοΪά ΤῊΥ πρῃϊ δηα (Δ ἢ] 655. ΤῊ]5 Ἰδοῦ βοθήβ ἴἢ6 ποτα 
πι518] 5θηβδ6 οὗ ἴπ6 ρῆγαβα, ἕοσ ΠΏ Οἢ 566 Ῥ5. ᾿Ιχχίχ. 9. ον!. 8; 15. χΙν. 
9; ἘζΖεῖκ. χχ. ο, 14, 22: δηά ίοσ ἴῃε πουρῆϊξ 705}. νἱ]. 7---. 
. 2)ῶνγ οτέ»" ὁαεξείϊαϊγιος αγὸ νια2}} ΤῊς σοπηθχίοῃ 15, Τῆς τηδϊπίθηδηςα 
οἵ ΤὨϊηθ οὐ ΠΒΟΠΟΙΓ ἰ5 [6 ΟὨ]Υ ΡΪεα αὶ γα σδὴ υτρθ, δῃηα 20 σῃροσὶϊὰ 
οὗ οὐυγϑ, 227, εἰς. : ; : 
.. 8... ἦσῤε οὗ Τγαφῆ, ἃ. ἰανουτὶ(α ἐχρσεβϑίοῃ. ψ 1} 7 εγεσλίδῃ (866 ΟΒαΡβ. 



νν. 9--13.} ΤἸΕΚΕΜΙΔΑΗ͂, ΧΙΝ. {ΠῚ 

τβεγθοῦ 1 τη6 οὗ ττουῦῦ]θ, ΨΥ 5ῃουϊάσοι τποῖ Ὀ6 ἃ5 8 
ΒΌΔΡΕΙ ἴῃ [ἢς ἸΔηα, δηᾶ 85 4 ψαγίατιηρ τῇδ ΖῪαξ τὰὐγηθίῃ᾽ 
85146 ἴο ἴδ ῚΥ ἴογ ἃ πιρῃτ ἮΝῊΥ 5ῃοι]άσδϑι του Ὀ6 85 ἃ ΙΔ Ὁ. 
Δϑιοη]Ἔοα, 45 ἃ τ ΡΥ γμηαη “ἤαέ σαηποῖ βανεῦ γεῖ ἴπου, Ο 
ΤΟΒΡ, αγέ τῇ ἴἢ6 τηχᾶςί οὗ 5, ἀπά γα τὰ οδεαὰ ὈΥ [ἢγῪ 
ΠᾶΙΩΘ ; ἰδᾶνα τ5 ποῖ, Τῆιυ5 βαῖτἢ [η6 ΓΟΒΡ υηΐο [Π15 ΡΘΟΡΪΒ, τὸ 
ΤὮι5 μάνα ΤΠΕῪ Ἰονεά ἴο ψαηᾶοσγ, [6 μάνα ποῖ τεϊδιηδά 
ΤΕΥ ἔδεῖ, τῃοτείοσα ἴῃ6 ΤΟΚΡ ἀοίῃ ποῖ δοοθρὶ πεῖ ; ἢ6 
ὙΠ πον ΓΕΘΙΔΘΙΎΌΕΙ {Π6}Γ ΠΥ, δηᾶ νἱβὶϊ [ΠΟΤ 5115. 
ΤΠδη 5414 [6 ΓΟΚΡ υηΐο τη6, ῬγδῪ ποῖ ἔογ [15 ῬΕΟρ θα ἴου :ν 
ζἀεῖγ, βοοᾶ, ΏδΩ {πὲγ ἔαϑι, 1 Ψ11} ποῖ ἤδαῦ {ΠΕ ῚΓ ογ; δηά 1. 
ψΏδη [ΠΟΥ οὔεν Ὀυπιὶ οἴδπηρ δηᾶ δὴ οδ]αίϊίοη, 1 Ψ}}} ποῖ 
δεςορί ἤθη: ὈπΓ 1 Ψ}} σοηδαπια [Π6η} ΟΥ̓ ἴΠ6 5νοσζαά, δηᾶ 
Ὀγ ἴμ6 δῃλπο, δηα Ὦγ ἴΠ6 Ρ6βΈ ]θηςα. 

13--Ἰ7. ΑΓ «οοὐμά ἀῤῥεαΐ από 1}6 γεῤΖν. 

ΤΠδη 541 1, Αἢ Τιοστά σοῦ! Ὀεμοὶά, [6 ῥσορῇεδίβ 5 Ὺ 13 

ΧΥΙΪ. Ἴ, 13, 1. 7). Οοχίρατε 51 Ῥδὺὶ (Αοἰβ χχν]!. 20) “ἴῃς Πορε οἵ 
,, 5.86}. ἃ ραβϑβϑαρθ ΨΈΙΟΝ βόῦνοϑ 85 ἃ ᾿π|κ Ὀθεΐνθοη [ῃ6 Ρῇγχαϑβε 85 υϑϑα ἴῃ 

18ε ΟἹὰ Τεβίατηθηΐ ἀπά [6 ἴνγο ὀσσυγγεησαβ οὗ (88 ψοσζά ΠορῈ 85 δρρὶϊεὰ 
αἀΐγεςῖ ἴο ΟἈ τίσι (( οἱ. ἱ. 27; 1 Τίμι. 1. 1). 

. ἄς ἃ τί γα»,96} ἐς ἐὴέ ἑαμά, σρα ας ὦ τοαγ αν Τ|471] ἃ5. ογα ΜὮΏΟ Ὧδ5 ' 
πὸ ἱπίετγεβὶ ἰπ τῃ6 ΘΟΥΠΙΓΥ οΥ ἰὴ ἴῃ6 Ρδθορὶε διηοηρ ῇοπι Π6 ἰ5 Ξο)]ουσηϊηρ. 

Ζεγμείλ αε]614] ἸτεταΠγ, σἐγείελείλ ομ ( ἐς ἐεμ); ἴνεβ δίτεσ [16 ΤΏ ΔΏΏΟΣ 
[Ο]]οννεα Ῥοιὰ ἴπεη δηᾶ πον Ὀγ!Ὰτανε]]εῖβ ἴῃ τα. 

9. α’ α 7:67: ατίογίδ] Τῆς 1]]πι5ἰγαϊίοη 15 ἴη6 Ἠεβιδοη δηὰ ἱποὶ 
ἵν: οὗ ομα ἡ Ποπὶ βοιηα βυἀδάδηῃ οὁσουσγθηοθ μὰ5 ἀερτίνεα οὗ 5 υ504] ' 

ῃς6 οὗ τη]πά. 
Ζάμς ταἱίᾷ 1.έ 20») ΤῊ δηᾶ ([ἢ6 ποχὶ ἴννο νοῦβὸβ σοηϊδὶἢ 

᾽5 ΤΕΡΙΥ ἴο }ὀγευηῖδῃ᾿ 5 ργάγεσ. ΤῊΣ ρεορὶε μᾶγο σεὐξοιεὰ Ηΐτα, δηά᾽. [ 
6 τὐετείοτε ὯΟΥΨ Γο]θοῖβ [6 τη, ᾿ 

τῦέ ἤζεν. ἐουεα] ϑοῖὴθ ψουϊὰ δχρίδϊη “ἴἢπ5,᾽ ΣῊ ἃ ἤσηηεβ5 
οἵ ρατροδο ἴῃ ἸἀοΙ]αίτΥ εαὰὰ] ἴο παὶ ψ Ἐ]Οἢ 1 51.411 5ῃενν ἴπ Ῥυηἰβῃϊηρ' 
ἴμεῖὰ οσ {Πεὶγν σα. Βυῖ 1 56επηβ Ὀοῖτευ ἴο ἴαϊκε 1ϊ ἃ5 5: ΠΡῪ ἜΓΡΒΙΒΕ 71» 
ἐλε παρ αὶ ο {14 αφργ 6 αὐγέααν 2οϊγίοα οἵφί, δἰσ. ἴῃ σΒΔΡ. 1ἱ 

{ἦς Δογα ἀοιλ] ποῖ 7 “ο, νὨΪοἢ ΜῈ ταϊσῃϊ μᾶνα ἐχρεοϊθά ἂ5 δοοοτάϊηρ᾽ 
θεν ἢ [ῃς ἰοστὶ οὗ νευβῈβ 11, 12. Ηδετα, ου ἴδε σοηίγαγΥ, [εγετηδἢ 
Εἶνεβ ἴῃ ἢἷβ οὐῃ Μογάβ (οάβ δῆβνεσ. ΤῊΪΐβ ρατί οὐ [ἴῃς νβϑῖβα 5 ἃ 
αυοίδιοη ἔτοτι Ηοβ. νἱϊ]. 1.3. ͵ 
“2. Ουϊνατά εἰρτι5 οὗ τερϑηΐδῃσα δηὰ Ξυυθηββίοη 58.411 θὲ οὗ ἢο ἀνα» 
Εἰ ΠοΣ 5 Ὀεΐηρ υητοϑαὶ, οὐ ἴοο ἴαγάγ. 

ἐλε στυογά, απα ὃν ἐδε Μιπιέμό, απαῖ ὧν ἐὰδ εν ἦδις] ΤΉεβς ἴθτες 
ἔοστωβ οὗ Ρυηἰβμτηδηῖ δῖα υηἱϊοὰ οἰβοννῆοσο. ὅδε [,εν. ΧΧΝ]. 25, 26. 

13--17 Α ΞΕΟΟΝΌ ΑΡΡΕΑΙ, ΑΝῸ ΤῊΞ ΒΕΡΙΥ. 

8. 411] Α188. 



[2 ΤΕΒΕΜΙΔΗ, ΧΙΝ. [νν. 14---.17.Ψ 

υηΐο {Π6π|, Ὑα 5141} ποῖ 5εῈ [26 βινοτά, πϑίτΠ 5881} γε βᾶνθ 
ἔατηῖπα ; θ 1 Μ1] ρῖνε γοιι δϑβιισεά ρεᾶσα ἴῃ (ἢϊ5 Ρ]δςθ. 

4 ΤΏδη [Π6 ΤΟΒῸ 581 υηΐο τε, Τδ ριορῃείβ ῬσορΉ 650 1165 
ἴῃ ΤΥ ὩΔΙη6: 1 δθηΐ {Π6πῈ ποῖ, πεῖ πο ἤάνα 1 σοτῃητηδηαθοΩ 
{Π6 πὶ, ΠΕΙΓΠΕΥ 5ράκα πηΐο {Πεπὶ: [ΠΕΥ ῬΙΟΡΉΘΒΥ τπηῖο γοῦ ἃ 
[α͵56 ν]ϑίοη δηᾶ αἰν!πδίοη, δηᾶ ἃ [Π]ηρ οὗ ποιρῆϊ, ἀαηᾶ {πε 

:5 ἀδοοῖς οὗ [Πεἰγ ἤδατί. ὙΒογείογα [ἢπ|5 βαιτ τ[η6 ΤΟΚΌ σοη- 
σεγηηρ [6 Ῥγορ εἴθ [δῇ ΡΤΟΡΏΘΘΥ ἴῃ ΤῊ ὩδΙηθ, δηᾷ 1 βεηϊ 
[Πδιὴ ποῖ, γεῖ [Π6Ὺ 58γ, ϑυνογά δηα ἔπη 5}4}} ποῖ 6 1ἢ 
[Π15 ἰαῃᾶ ; ΒΥ ϑνοσα δηᾶ [δΔη}10} 6 5}4}} ἴοβδε ῥτόορῃδίβ ὃὈ6 

16 ζοηϑιτηθα. Απά [ῃ6 ΡΘΟρΡΙ]Ὲ ἴο ψῇοπὶ ΓΠΕΥ ῬΓΟΡΉΘΞΥ 5881] 
Ὀ6 οϑὶ ουὔἽξ ἴῃ ἴπ6 5ἰγεαῖβ οἵ 76γαβδίθη Ὀδοδιθα οὗ [86 
ἕατηὶης δηῃά ἴῃ6 ονοσζά ; δῃά πον σα ἤᾶνθ πος ἴο Ὁ 
τε, ἴοτῃ, {ΠΕΡ να, ΠΟΥ {ΠΕῚΓ 5ΟΏ5, ΠΟΥ {πεῖς ἀδιρῃίοτβ: 

17 [ΟΓ1 Μη] Ρουγ [ΠΕ ῚΓ ψ]οΚαάηδβθα Προ τΠδτ. ὙΠοτγείοσα ἴθ 
504] 54 1015 ψογά πηΐο ποτὰ ; 

“ἦε 2γοῤλε] ΤΠ ἔαϊςα ῥγορῇείβ ἴῃ ᾿Τεσγοιη δ᾽ β {ἰπ|ὸ μαὰ δοηαῖ 
δσδτηοιηῖ ἱηβαδηςθ. Ηδ (Ὠογοίοσα ρ᾽εαᾶς ῚΠ Οοά ἴοσ ἴΠε ρβορὶς δ5 
ΑΥΪΩΡ ὈδΘῊ τη βίδα Ὁ ἴμθπι. Τὴδ ΣΕΡΙΥ σοηδεπηηβ (Π6 ῥσορβμεῖβ, ὈὰΣ 

ἄοεϑβ ποῖ ἴῃ ΔΩΥ ΨΔΥ ὄχοιδα ἴῆοβα 0 ᾶνο Ὠοαγκεησά ἴο [Π δηλ. ! 
. 14, ἐδ ήυίμα 10..} «07:77, 1710. 
Ω ἐλέη οὗ ποιολ (ὦ σαρτν οὐ ,αϊδελοοά. Τῆς Ηδῦτεν ποσὰ 15 οὗὅὨ 

ἀποσταίη οὐἱρίῃ, δη ἃ τΊΔῪ τε Εἰς Ποῦ ἴΠ 6 τεϑροῦβα οὗ δὴ 1Δ4ο]-ροὰ, οἵ δ5 
τεηδεγεὰ αρονθ6. σοῦ ἴι 15 1.561 δαυϊναϊοηΐ ἴο 140], πῃ δοοοτάδηςς 
Μ} [6 7 εν 5 τηοάς οὗ τεραζαϊηρ σας ἢ. 8:6 Ὡοΐῖα οὴ Ἵῇδρβ. 1. τό δηὰ 
1ϊ, 5. ὙΒοΙα τα ἴππ|5 Θηυτηογαίθα [ἤγθα ἡγὰγϑ 1 ψ ΠΙΟἢ ἴῃ [4156 ρσορμῃδῖβ 
Ῥτιδοιιβεα “ἴα ἀδοοῖξ οὗ [ῃεἰγ μϑασι᾽ (1.6. ψν οἢ (Παῖς ἤδασὶ μδὰ ἀενιβοὰ; 
σομρᾶσα οὔδρ. χχὶλ. 26), νὶΖ. ἃ ῥτγεϊεπάβα νἱβίοῃ, σοηὐυσησ δὰ 86 
ΚΕΞΡΟΏ565 5 ρροβεά ἴο Ὀς σίνε ὈΥ ἰάοἶδβ. 

16. 7λεγόζογε ἐλης σαϊὰ λ.ς Δογ4] Α5 ἴῃ ἴῃς Ἰαϑῖ βεοϊΐζοη, ἀοα 19 
τερτοϑοηϊεα βομηει]ηγε5 ἃ5 βρεακίηρσ [ἢσουρῇ ἴῃς ῥχορδεῖ, ἀπά βοπγοῖσηςες 
ἴῃ Ηἰξ ον ἢ ὨδΙηα. 

16. Ζῴεν «λα λαῦε πομδ το δμ7) ἐλ] Τὶ Ἠδ5 Ὀδεῃ σοιιασκοὰ ἰΠαῖ, 
ΠΟΠΙΓΑΙΣΥ͂ ἴοὸ ψῃδὲ νὰ τιϊρῃϊ ἤανα ἐχρεοϊθα, ἴΠ6 Ρυηῃίϑῃτηεηι οὔ ἴῃῈ βεορὶε 
ἷἰ5 ἀννοὶὶ οἡ δηᾶ εἰ ρἢῃδϑιζεα τόσα ἤδη ἴμδὶ οὗ ἴῃς ὑσορμεῖβ ψῆο τ [τὰ 
Ποῖ. Τ]ια σεᾶβοῃ. ρρεασβ ἴο Ὀὰὲ ἱψοίοϊᾶ: (1) ἴῃς τηθηϊοη οὗ ἴῃς 
ἘΡΠΕΙΣ ῬαΠΙΒῃταθης 15 ΟὨἹΥ ἱποϊάδηξαὶ, ἃ5 σοηβθαιθηΐ ἀροὴ ἴδε ρ]εᾶ Ῥαὶ 
ογνατὰ ΌΥ 7Θγεταϊα ἴῃ νεσ. 13; (1) Οοα ἀεβῖσαβ ἴο 5βῆδνν (μαϊ (ἢς ορίς. ἢ 

Ἄ 

τοι σε Ὁγ {πε Ρυόορῃεῖβ αβοσάβ 0 τωδηηοσ οὗ ὄχοιβα ἴοσ ἴπε ρεορῖα. 
ΤΆΣ Ιαϊΐεσ ςουϊά ποῖ μανα Ῥδεη ἀεδοείνεά, ἐχοερὶ ὈΥ 1Πεἷσ οὐνῃ οοῃβεπηῖ. 
Ι “ῥεῖν τοϊεζεά»455)] ΤὨϊ5 5ῃου]ὰ δ 1ἴβεῖ {μεῖς Ῥυπιϑπεηΐϊ (οοτρασε 
οἾΔρΡ. 11. 10), ἀοδοθμάϊησ ὑροὶ ἐμεῖς μεδὰ [εἶτα ἃ βίοστω. 

11. ἐγέίογε ἕλοις Σλαΐ σαν ἐλὲς τοογα] ΤὮς ψοζάς δαὶ Ο]]ονν ἀτὸ 
]ετειληἷβ, ψ ποτοᾶβ [ἢϊ5 ἔοσιηυΐα 5ῃουϊὰ Ὀσορο  Ύ ἱηϊγοάπος δὴ δἀὐάγοςξς 
ἔγοθ ἀοά, (Οὐοτώρασζα σδδρ. χιϊ. 12. Τῆς ἀΣθ ΠΥ Βούγανοσ ἐς σαῖμος 



νυν. 18. 10. ΤΕΚΕΜΙΔΑΗ, ΧΙΝ. 112 

1ὴ---22. “4 ἠαγιθρξ αηα γερσιυεάῖ αῤῥεαὶ οπ δελαζ οΥ 124 
σζγίοζομ αἱΐν απ 2εοῤἕε. 

1,εἴ τοῖηθ οὐο5 στὰ ἄονῃ τοΐζᾷ ἰδᾶσα πρῃϊ δηὰ ἄδυ, δὰ 
16ὲ {πεῖ ποῖ οδᾶβα: : 

Ἐρτ [6 νγρίη ἀδιρηϊευ οὗ ΤΥ ῬΘΟρΡΪα 15 Ὀσόκεη τὴ ἃ 
δτεαῖ Ὀγεδοῖ, τυ ἃ ΝΟΥ στίενοι5 Ὀ]ΟΥ. 

11 ρὸ ἔοσγίῃ ἐμ ἴῃ Πε!ά, [θη ὈῬεμοϊὰ [ἢ 51α1η 1 (ἢ 6 
ΘΨΟΙΩή : 

Απᾶ 161 δηΐου ἡπζο ἴῃς αἰἰγ, ἴε ὈεμοΙϊὰ ἴθτα τηδὲ ἅτε 
510 Κ ψ 1 ἔδτηϊηθ: 

Υεδ, Ὀοϊῃ [16 ρσορῃδί δηᾷ [ῃὴ6 ρηδϑῖ ρὸ δδοιυΐ ἰηἴΐο ἃ ἰδπά 
[παῖ ἴπΠοῪ Κηον ηοΐ. 

Ηζϑιί ἴῃου υἱΐει]ν τεὐεοϊεα Τυάδἢ  ἢδῖὰ ΤὮΥ 508] Ἰοϊῃοά 
Ζιοη 

ΝΥ μαϑβὲ ἴδοιιϊ βγη θη τ.5, δηα 2167 ἐς Ὧο ΘΑ] Πρ (οΥ τι5ὺ 
ἢ: Ἰοοϊκεοά ἴογ ρβᾶςθ, δηά Ζἦεγέ ἐς ἢο ροοά ; 
Απᾶ ἔοσ [6 ἔτὴ6 οὗ Πεδδ]ηρ, δηα Ὀθ ΠΟ] σου ]α. 

8 - 

ῥρᾷ 9 

ΔΡΡασεηΐὶ ἴμδῃ σϑὰϊ]. ὙὨ6 ῥσορμοῖβ ἰδιπηθηίδίίοη ἰῃ (ἢ6 βεοϊΐοῃ (παῖ 
[ο]Ϊον5 15 δαιήσψαϊθηΐ ἴο δὴ δπηουησετηεηῖΐ οὗ [οσγ Ὁ] 6 οο5 οἡ ἴῃς ρασζὶ οὗ 
1ἢε Ιοτά. ΤΠ ἔοστῃ ἱπ ψΏΙΟὮ ἴη6 δηποιηῃσοιηδηῖ 15 Ρὰϊ β5εσνοθ (6 
ῬύγροΞΚΞΘ οὗ ὀχρσεβϑίηρ ἱΐ ἰῇ ἃ τῆοσα β: ΠΚΙηρ δηὰ ᾿ἰν Εἶν ΤΑΔΏΏΟΓ, 

11--228,,ϑ, Α ἸΑΜΕΝΤῚ ΑΝῸ ΚΕΝΕΜΜΕΏ ΑΡΡΕΑΙ͂, ΟΝ ΒΕΗΑΙΕ ΟΕ ΤῊΕΒ 
ΘΤΕΙΟΚῈΝ ΟΙΤΥῪ ΑΝῸ ΡΕΟΡΙΕ. 

17. γορρ' σιν» τυ {ξα75}] ἃ (τεαυθηῖ Ἵχρχαϑϑίου ὙΠ} ἴΒ6 Ῥσορδοὶ 
(.δδρ. :χ. 18, χἱ. 17. Οοιηρᾶζα 1,ἅτη. 1ϊ. 18, 111. 48, 49). 
16 υἱγρέρε ἀαεερλίεγ ο7 τι» 2εοΡ[2] 5856 ψῇο ἢδς Ὀδδὴ ΣΙ Ποσίο ῥσα- 

βεινεδ ποτ Βα ΠῚ σάτα Κκὸ ἴμαὶ Ῥεβίονεᾶ οὐ δὴ Ἐδϑίεσῃ 
τηδι ἄβξῃ. 

18. ρω0 αδοτξ ἱμίο α απα ἐλαξ ἐἦέν ξποτυ πο Ὦρα 15 βοὴ ἀπ που 
85 ἴο [6 Ῥγεςΐβθ 56ῆ56, ὙΠΙΟΝ 15 ῬΧΟΡΔΌΪΥ, ἸΟΌΣΠΕΥ ἰηΐο ἃ ἰδηα ἴδ Ὺ Κηονν 
Ὡοῖ (1.6. 4 ἰαηᾷ οὗ 6Χ116). ΟἿΠοσ σεηδογίηρϑ συρρεβίεα ἀχὸ, (1) ρὸ 85 
Ῥερρατβ ἰηἴο ἃ ἰδηὰ ψ ΏΙΟἢ [6 Κηονν ποῖ, (11) ναθαεσ δρουΐ ἴπ ἴῃ Ἰαπά 
ῬΑ]6Ξ 6) δηᾶ Κῆον ποί ψνἢδΐ ἰο ἀο. 
19. “ΤΒε 1,οτὰ μαά 1ηἀεεά ἀἸ5ιἰΠ ΕΠὙ τείαβεά (ἢς ἔανουσ βουρῃςξ ἕο 

7υάδῃ; ΜᾺ [86 σοτηπηδηά ἴο ἀϊδοῖοβε ἴο ἴΠ6 Ρρθορῖε (ῃς Ξοσσοῦ οὗ 15 ον ῃ 
5011] δἱ ΤΠ εῖν οἸΔΤΏ ΠΥ (νειβεϑ 17 δῃηά 18) σᾶνε ἴῃς ρσορδεῖ σουσαρε ἴο σϑ- 
Εν, 5 ΔΡΡΙοαιίοη. "ἡ Κεὶ!. ' 

λ)αζ}] οΥ Βδῦμ. ΤῈ ἰ5 ἃ ἀουῦϊε χυεβίίοῃ, 51 45 ἰπ ΟΣ. 22. 
τὐε ]οοξζεά...1 ΤὨΪ5 Ραθβθασα ἢδ5 οσουγτοα δἰτεδαῦ (οἢδΡ. ν]]. 1 5). 

. 480-22, Τῃ [Πε86 νεῖβεβ ἰἴχοα βενοσαῖ ρ]θαβ δὲ πισροᾶ οῃ Ῥε 81} οὔ τε "ἡ 
“ Ῥέορίε : ([) [μεῖς οομίτ οι, (11) αοα 5 Βομοῦγ, (111) (πεῖν ΒΟΡΘ]θβθηθ55 οὗ, 

ΔῺΥ ΟἾΠΟΙ αἰά. : 

ὲ ΤΕΒΕΜΙΑΗ ὃ 

--- 



20 

41 

22 

18 

114 ΤΕΚΕΜΙΔΗ͂, ΧΙΝ. Χν. [Ἕνν. 2ο---22; 2.- 

Ὗνε δοκηονίεάρε, Ο ΤΟΚΡ, οὐγ ψιοκεάῃεϑββ, σμά τῃ6 1η]- 
᾿4ΟῪ οὗ οὖ ἔδίῃοτβ: 
Ἐὸσ ψὰ ἢᾶνα 5] Πηη6α δραϊηβὶ [ἢ66. 
Ὧο ποῖ δΌΠοΣ κβ, ἴοσ [ὩΥ πδιηθ᾿β 586, 
Ὧο ποῖ ἄϊβρτγαςα [6 ἴἤτοπα οὗ (ἢγ βίοιγ: 
ΒΘ ογ, Ὀγθαὶς ποῖ [ὮΥ οονϑόηδηΐ ψ 1 τ15. 
Ατὸ ἴμογα ση»} διηοηρ ἴῃ 6 νδῃ]65 οἵ ἴῃ6 (εη165 [Πδῖ οΔῃ 

οδ1156 Τ81η ἢ 
Οσ οδῃ [ῃ6 ἤδανθῃβ ρῖνα 5βῃΟΨ ΙΒ ὃ 

- ἄγέ ποῖ ἴοι Ὧ6, Ο ΒΡ οὖὐ αοα πεογοΐίοτα ψὰ ν}}}} 
1 ὕΡρου ἴ66 : ᾿ 

Ἐογ ἴδοι 5 τηδᾶδ 811} [656 Ζάζχρε. 

ΓΗΑΡ, ΧΥ. 1:---ο. ..44 γπογό ῥαγίεμία ἀφο ῥΖορ οὗ :}έ 
ἐρριῥεηαἶρ᾽ τος. 

ΎΊΠΕεη κα]α [ὴ6 ΓῸΒῸ υπίο της, Τπουρῇ Μοβαϑβ δηὰ ϑδιηϊμοὶ 
βίοοα Ὀεΐοτα σηθ, γέζ τὴν τηϊη οὶ ποῖ δέ ἰοναγά 115 Ρεο- 
ὈΪε: οδϑὶ λεγε οὖϊ οὗ Τὴν 5ἰρῃῖ, δὰ ἰεῖ {πεπὶ ρὸ ἔοσἢ. 

20. αγα ἐλε ἐρῖφε11}}] Ὑθοτα 15 πο σοηϊπποιίοη ἴῃ ἴῃς οτἱρίηαὶ, δηᾷ 
ἴδ 15 ἔοτΟ ὈΙΥ Ἔχργοββοα [ἢ σοη ΠΣ Υ [σου ϑυσοσθοῖνα σοηθσγαί οῃβ 
οὗ ἴῃς εν} ψῆοβα ρα ηἰϑηταθηΐ (ΠῸῪΥ Δὸν ἀδρτοοδία. 

21, ,20ο ποέ αὐλογ" τ45] ζῦς 15 Ὡοῖ ἴῃ ἴῃς Περεεν, δηᾷ ἰ5 Ὀεξὶ οὐ τε. 
ἦο ποΐ αἴδογα.6) Ἰἰῖοτα γ, ἐδ ποΐ ἱγεαΐ ας 7οοίΐεἁ, εορέεπιτδΖε. 

Τῆς νοτγὰ 15 [Π6 βϑῃγε 85 ἰδαι τοηᾶεγοά “"ΠΙΡΆΠΥ αβιθαπιβά ἢ" ἰὴ Πδαϊ. 
ΧΧΧΙΪ, 15. 

ἐλε ἑλγορδ οὗ ἐλ ,᾽ο»}] 7οτυβαίεμι, ΟσὐὁἨΎ πλοσα Ῥασιϊου ανῖν ἴῃς ἰδ ῖςο, 
Ποῖα (ἢ ν]510]6 οἸΟΥΥ τοϑιςα ἀρονς (Πα δῖ. 

22. ναριΖ145] 1ᾶο]5, 
“αγί ποί ἐλοις ἀξ, Ο 2ογα } ταῖμοσ, ἃχῦ ποῦ ἴδοι 9 Τοχὰ 2 οἵτ, 15 1 ποῖ 

ἴμου, Ο Ιοχὰ 7 
αὐῤ ἐλετε ἐλ» ρ5] ἴ.6. ἴὴ6. ἢδανθη δηὰ ἴῃ6 σαΐῃ ψὩοἢ ἰΐ βϑηᾶβ. Τμελ 

ΟἿΪΥ ΒΟΡΕ οὗ ορίαϊηϊηρ αἰὰ ἔτοιῃ (Πετὰ 135 ἴο δά ἄσεββ {πεῖς Μδίκοσ, 

παρ. ΧΥ͂. 1---9ϑ. Α ΜΟΚῈΕ ῬΡΑΞΤΙΟΌΓΑΚ ῬΕΞΟΕΚΙΡΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΞ 
ἹΜΡΕΝΌΙΝΟ ΨΌΕΞ. 

1. Τλσοωρὰ οτος αμα δανιεῖ τἱοοα ὀε707γε »:] Ἑοτ 1815 Ἔἐχργεββίοῃ 
85 οαιήναϊεηιϊ ἴο ἱηἰοχοθββίοη σου ραΥΘ οἤδρ. χυ]!. 2.6. Τῇ 5εῆβο οὗ ἴῃς 
ὙΟ]ς οἴδυβε 15, ἔνθ πουρῇ ἴμοβε Ψῆο μαναὰ ἢδά βυςῇ ψεῖρῃϊ ἴῃ ῥμδϑεῖ 
τίπηε5 Ο͵Ε ΠΟῪ ἴο 56εἰκ ἴο ἀνεσί τυ ψσδίῃ, (ΠογΥ ψουἹά 3411. Εοῦ Μοβες 
566 Εχοά. χν]ϊ. 11, ΧΧΧΙ]. 11---,14; Νυχῦ. χὶν. 13---20, δηά ἴοσ ϑδπιιοὶ 
1 ὅδ). νἱῖ. 9, χὶϊ. 23; δηᾶ ἴοσ ἴπεϑε {ὑὸ υηϊϊοὰ ἴῃ ἃ 51π|114᾽ σοῃῃμοχίοῃ 
οὗ τπουρ!ῖ 5ες 5. χοῖχ. 6. 

»» ηωμα εοιρα ποΐ ὧε ἐσιυαγ] 1 οουἹὰ ποῖ ἱποϊΐηο τὰ ανους 
τοναγάϑ. 

ἐκ ἑλενε ζὸ ,ογ1}] ΤῊς Ῥδορῖα ἃσὸ Ρἰοϊατοά 85 Δ55ο δ] εἃ Ὀεΐοσα Οοὰ, ς 

" 
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νν. 2-.-7} ἸΕΒΕΜΊΑΗ, ΧΥ. τις 
ΑἸΔΩ͂ 11 5881} σοπλα ἴο ρ855, 11 [Π6} 54Υ τηῖο [Π66, ΝΥ ΏΣΒΟΓ 2 
5}41} νὰ ρὸ ἕο ὃ 16 του 5ῃδ]ς [611 {Ππ6πῦ, ΤῊΏῸ5. 5811} 
ἴ[ὴ6 ΤΟΒΚΡ ; ΘΟ ἃ5 476 ἴογ ἄδφαίῃ, ἴο ἄδδίῃ : δῃὰ βιιςῇ δϑ' 
γέ ἴον ἴῆ6 5νοτσά, ἴο ἴπ6 5νοτχά ; δπὰ ϑυοῇ δ5 “76 ἴοσ [π6 
ΔΤΑΪΏ6, ἴο 1ῃ6 ἰαπηηα; δηᾶ βυοἢ 85 αγέ ἴοσ [ῃη6 σαρΌν ΠΥ, 
ἴο ἴῆ6 οσδρνιγ. Απᾶ 1 ν}}} δρροῖϊῃΐζ ονϑῦ ἴῃδηὶ ἴουγ 3 
Κιηᾶβ, 5611 186 ΤΟΒῸ : [δε ϑυνοσά ἴο δἷαῦ, δῃᾶὰ ἴῃς ἄορϑβ ἴο 
ἴφαι, δῃᾶ [6 ἔον]β οὗ ἴῃΠ6 ἤδανθη, δηᾶ {π6 Ὀεαβίβ οὗ [ἢς 
οδῃ, ἴο ἄδνουγ δηᾶ  ἀεβίου. Απάᾶ 1 ν}}} οδιισα τμθ πὶ ἴο ὈῈ ς 
τεπηονϑά 1ἱπἴο 8}} Κιηράοτηῃβ οὗ ἴῃς βαγίῃ, θεοδυβα οὐ Μϑδῃδ5-" 
56 ἢ [ῃ6 5οηὴ οὗ Ηδζειδῃ Κιηρ οὗ Τυάδῃ, ἔοσ ζλαξ ψϊοἢ 6 
ἀϊά ἴῃ 7εγιϑαίθη. ΕῸΓ ψῆο 5141} ἢᾶνε ΡΠῪ ὑροη ἴδθο, Ο ς 
7ογαβαίθη ἢ ΟΥὁἠἨ ΨὴΟ 5841} θειηοδῃ ἴἢεο ῦ ΟΥ̓ ΠΟ 58}4]] γὸ 
Δ5ι:Ὧἄθ ἴο αϑὶς ον ἴμου ἀοεοῖΡ Τῆου δαϑὶ ἤουβϑακθῃ [Ώ6, ὁ 
βδῖῖῃ (ῃ6 ΓΟΚΡ, ἴπου ατί ροὴθ Ῥδοϊννασά : {πουδίοσα Μ1]11 
βίταΐοῃ ουὔϊ ΤΥ Παπά: ἀραϊηβέ [ἢ66, δηα ἀεβίγου ἴῃ; 1 81) 
ΜΈΔΙῪ ὙΠ ταρθη!ηρ. ΑΠΔῚ ν1}} ἔδῃ ἴπ6πὶ ἢ ἃ ἴδῃ ἴῃ ᾿ 

ψΙ ἢ (ἢς ῥτορπεῖ 85 ἐμοῖσ ἱπίεγοαββοσ, ἤθη ἴ[ἢ6 δηηουηῃσειηθηΐ 5 τηδᾶς 
τῃδῖ ᾿ῃζογοθββίοη 15 1 νη. ! 

2. λίιλεν σλαΐὶ τοῦ ρὺ 7ογίλ ] Τῇ χα ατὸ ἀγίνθη πῃραζάομπεά τόση (ἢῈ Ὁ 
ΚῬτόβοσα σἔ (ἢς 1,οτά, ἴἰο νγῆαϊ 58.811] ψνγα θείαϊκα ουσβεῖνεβ ᾧ ΤΠ6 ΓΕΡΙῪ 5 
ἃ 5ἴεσῃ δῃᾶ ὄνϑὴ ἱσοηΐοαὶ οῃδ. Ἵ 

ὅεα:} ῬυορδΌ τηραπῖηρ ἀφαίῃ ὈΥ ρει ]θησθ. Οουραγα οἤδρ. χὶν. 
12. Θοπλα ἴαϊκα ἴδ ἴουσ βογίβ. οὗ ριιηβῆσηθηϊ ἤδσα βροϊκεη οὗ 85 δΔῃ 
ΔΒΟΘΉΘΙΏΡ 56.165, ΟΥΟσὮΤΟΥ ΟΥ̓ ἴ᾽6 βοτὰ οὗ [6 ΘΏΘΙΩΥ Ὀαίηρ' τΏοσο οὗ ἃ 
ἀΐβρταος ἴδῃ ἄεαίἢ Ὁν ἀΐβεαβθ, δῃηὰ ἄἀεδίἢ ὈΥ̓ ἰδῃυληθ τόσα Ῥδϊηἶι]} 85 
ἍῈ}1} 25 ποσγα ὑσοϊοησεβα (μδῃ οἰ μοσ, νν Ὦ116 σαρ Εν Υ ἱποϊυάες δὲ ΔῺΥ σαῖς 
ἴῃ ΡῬοΞ5Ι Ὀ1ΠΠῪ οὗἉ 411 (ἢεθε ἴἴχεθ [Ιὲ 15 βονανοσ ὉΠ} }Π|ΚΟἿγ τηδὶ ΔΩΥ͂ βυοῦ. 
ΟἸϊπηὰχ 15 Ἰηςοηἀεά Ὀγ [6 Ῥτορβεῖ. 

8. ,0ην ζίγας] ἴουσ βοσίβ οὗ ἀοβισυοῖνα ἄρθηοῖεθ. ὙΠῸ ἢγβί 5}4]]} 
ἴακε εἴεςϊ οἡ ἴῃς [ἰνηρ, (Π6 τερλδϊηάθσ ἀροὴ (πε ἀεδά. ϑίμα]δὺ (ἢγοδίβ 
ΟΟΟΙΓ ΟὮΔΡ5. ΧΙΧ. 7, ΧΧΧΙν. 20. 

28ε ὧορε ἴο ἐεα7γ}] (οτάραζα [Π6 οᾶ56 οἵ 76 ζΖοῦεὶ (2 Κίηρϑ ἰχ, 35, 36). 
4, 0 ὁε γομουέεαῖ 110] ταῖμλθυ, ἐο ὃς ἐοσφξα ἰο αὐ: 7γῸ {72, οὐ, 1ο᾽ δε 

Ω {6770}, 1472110. 
ἐλαΐ τυλίολ ἀφ α4] ΑΛ ββθ 5 π]οϊκοάῃεβ58 15 τεσουηίεα ἴῃ 2 Κίπρβ 

ΧχΙ. 2---Ἴ. 
δ. ἢ ΘΌΟΝ 5081] θ6 τῆς ὈΠΡΏΙ οὗ τῆς οἰϊγ, τ[μδἴ πος 58.811} βανα εἰἴδον 

{πε οᾶζα οἵ ἴπ6 σουζαρα ἴο ΔΡΡσοδοῇ Πεσ. 
6. ου»6 δασξιυαγ4}] ὙΠα βαπὶς ἔρια, ἴο Ἔχρσθββ σεὐεοϊοη οὗ σοα᾽5 

δοινίος, νγὰ5 πι5εα σἢδρ. νἱ]. 2. ’ ᾿ 
7 α»η τύεα»} τούέλ γεῤερέϊ,.9} ΤῊ Ἰδηρτιαρα δἀαρίεοα ἴο [6 υηδετβίδηδίηρ 

οἴτηθη Οοἄ ἱΞ5 βροΐκεη οὗ 85 τερεμίηρ, ΟἰΤΠΟΥ 898 ἤθσο, Ψ ΏΘη ῬαηΙβητηθηϊ 
Ἰοηρ. ἀεϊαγοά ἰ5΄ δὲ ἰαϑί ἴο δ ᾿ηῆϊοϊεα (ςοτρασα Οεη. ΥἹ. 6); οΥ Μεπ 
τὨτεδίεηςα 61] πᾶ5 Ὀδθη ἀνεσίθα ΌῪ {ἰ εἰν τοίογηϊαίίοη, 6.6. [οη. ἱ1]. 10. 
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116 ΤΕΒΕΜΙΔΗ, Χν.. [ν. 8. 

[6 ραΐεβ οὗ {πη6 Ἰἰαηᾶ; 1 ν1}}] Ῥεγθαᾶνα ζάεηε οὗ ομιη]άγρη, 1 
11} ἀαβίτου ΤΥ ΡΕΟΡΙΪΕ, οὐδ ἴΠδγ τεΐαγῃ ποῖ ἔγοσῃ ΠΕΣ νᾶ γ5. 

8 ΤἼεὶγ ψιάοννβ ἀγα Ἰποτθαβθθα ἴο τὴθ ἄῦονα ἴἢ6 βδπᾶ οὗ [ἢς 
8ρᾶϑ: 1 ἢᾶνα ὑτγουρῃς Ὡροη τσ ἀραϊηβί {Π6 τηοίῆεοσ οὗ 86 
γου Ωρ ΤΏδἢ ἃ 5ΡΟΙΟΥ δὲ πΠοοηάδυ : 1 ἢᾶνα οδιιεά Ζ γε ἴο 44]} 

Ἵ. 7 ὐὴ γαρ ἐδεηε εὐ ὦ Κα}. ΤῊ5 Ἔχργοβϑίοη, 85 ἀεηοίϊηρ ποῖ 
το ἀείραίϊ θὰΐ ἀἰπρεγβίοη, γοηάογβ 1 ᾿Πρσοῦ Δ 1]6 ἴῃδὲ (15 δηα [πὰ ἴνο 
[Ο]]οννίηρ νεσβοβ χείεσ, ἃ5 ϑδοὴς ἢδνε [πουρῃϊ (5ε6 δρονε), ἴο ἴῃς ονοσ- 
ἴδτον δηὰ ἀεδίῃ οὗ ]οβϑίδῃ δ Μερί4ο, ἄθδερ 85 νγαβ {Π6 ἱτωρζεββϑίοῃ τηδὰα 
ρου ἴΠ6 πδίϊοη ὈΥ̓͂ [παὶ τηουτηΐαϊ οσουτγζεηςα (566 ΖεΟἢ. χὶϊ. 11). ἥε 
ϑῃουϊα γδίῃοσ τεδὰ 1 βᾶνο ζϑ:πθά. ᾿ 

ζἦε φζαίες οὕ 1Δε ἰαμαἢ] Ὅς βατλς ρῆγαβα 15 υϑεᾶ Ναῆ. 1]. 12. 10 τηθδῃξ 
εἰἴἢεσ ἴῃς δογαεγς (1[Π6 ραγίϑ ὉΥ̓  ΙΟἢ τηθη δηΐοῦ δηᾶ ἰσανε ἴῃς σουῃίγγ), 
οσ ὉΥ [86 ἤρυτε οὗ ΞρΘθοἢ. σ41164 σγπεοάοσῃα ([πΠ6 Ρατί 5ἰδαηάϊηρσ ἴοσ ἴς- 

. ΜΏΟΪΕ) οὔχζέδς, Ἰμαβυιι ἢ 5 μεῖς σαΐοϑ, {|ὸ οὐσ ταδυκοῖ ρίδοεθ, ψγεσα ἴῃς 
οὨοΐ τεβοσίϑ. 
7 τοἱἱ] δεγεαῦε 247] 1 δνθ Ὀοχϑανθὰ ὕμθχ. 
7 εὐὐϊ αε5:70}}] 1 Ἀδγο ἀοβίσογοϑά. | ; 
σὰ ἐδέν γε» ηόοέ ἥονε ἐλεῖ7 τυα}5] Ὀειίογ, ϑορηε ἐζεῖγ τυαγς ἐδεν 

γείμγη τοί, Τῆς δάαϊοη οὗ ἴῃς σοπ)]υπῃοϊίΐοη, ΒΟ ἢ ἀοεϑ ἢοξ οσοὺυχ πὰ 
1ὴ6 Ἡδῦτανν, ΟὨΪΥ γεακϑηβ ἴΠ6 ἔστοε οὗ ἴῃς οἸαιβα. 

518] ΙῺ ογαϊηδιν εαϊοηβ οὗ ἴῆς ΒΙΌΪ]6 (ἢἷ5 νοτὰ οσσΓ5 ΟὨΪΥ ἘΖεκ. 
χχχν, 6. ἴὕπ||] [πὲ εἀϊίοηβ οὗ 1762 (τ Ῥατγ]5) ἀπά 1ι7όρ (τ ΒΙαγηογ) 
Βον νου 1ἴ οοοσυγτοά Ποῖα δηά ἴῃ [6 τηδσρίῃ οὗ Ζεςοῇ. ἵν. το, ψ ὮΣ]Ὲ [ἢ Ἰαΐοσ 
οὗ [Ποβ6 ἵψο δαϊίοηβ να ἢ ἤἢγχϑι ἴο Ἔχοΐθάα 1 ἴτοτα ἴεσ. χχῆ. 238. ΤῊϊΚ 
Ροϊηῖβ ἴο ἴδε ἔδοι (Παΐϊ οἥμες (α σοηίτδοίίοη οὗ ἴῃς ΟἹ ΕΠ] 5} εἰλερεεε) 
νν85 ἴδῃ ἰακίηρ 115 ρἷδςς ἰῇ οσάϊ ΑΙ 5ρεεοἢῆ. Βοίῃ 5:1 δηά οἰΐμεπος 
Δ16 ἰουηα ἰῃ ΘΠ δ ζεβρθᾶσαο. 

“ἼΠοι Βᾶϑὶ οὔθ 500; ΤῸ Ἦ15 586 ὈΙΓῪ τηθ, 
1,Ἔβὲ ἴῃ σενεηρε [Πεγοοῦ, οὐδ ἀοά 15 }5ῖ, 
Ηδς Ὀδς 85 τ βου] 5]αΐη δ5 1." 

ἤἥῶι. Κι, ῬΤ. 3,1. 3. 
“οὐ δομες, ἰὰ [8886 1055 ἴμαΐῖ ἸΏΔΥ ΒδΡρβϑῃ, 1 σοῃοθγῃβ γοῦ βοιμοιΐησ 

ἴο κηον 1ἰ.᾽ 
ἌΑξἔε τοεῖ ἐλαΐξ ἐπαῖς τε, τ, 3. 

8. {0 Ὁ:6] ἴο ΤῊΥ ΘΟΥΙΤΟΥ͂,. 
ἐλε »"οἱλε7 οὗ ἐδέ γοτεῦιρ᾽ 7269) ϑοῖὴὰβ βανε ταΐζθὴ ἐλέ »εοίδεν ἴο πγδδῃ 

ἴῃ τιοῖδοσ οἷἵγ, [επιβαϊεηι, δηα γοέρερ γα: (ἴογ [ἢ ψοτζά ἴῃ ἴῃ οὐρίηδὶ 
ἰς βίηρι αι) Νεριομαάπεζζασ, τεηάοσπσ ἴῃ {πᾶὶ οαβο, 1 ἢανε Ὀσουρῃι 
ἀραϊηδε 7 6γα58 16 πὶ ἃ γουηρ δηα νἱρόγοιβ ΨγΑισοσ. [1 15 ὨΟΎΤΕΝΕΣ τοῦς 
παῖμπγαὶ ἴο σοηϑίοΥ τηδὶ Ὀοϊἢ βαρ δίδπίνεβ ἃσε υδ6α ἃ5 ἢουηϑ οὗ του] τας, 
ἦαϑι 25. “βῆςε [παὶ μαῖἢ ὈῬοσπς᾿ ἴῃ [πε [Ο]]ονηρ νοῖβε. Τῇυβ ἴῃς τηεδηΐησ 
Ψ{11 6 [Ππαὶ ὄνθῃ (πε τηοΐμοτβ οὗ γουϊῃβ, ννασυίοσβ ἰὴ ἴῃ ῥσίπης οὗ τμεὶς 
ΒίΣΕ ΠΡΊΝ, 541] ποῖ οἡ [δὲ δοσουηῖ 6ϑοδρα. 

αἰ μοοριαα}»} ῬτοΟΡΔΌΪ ποῖ ἱπιρίγίησ ἀαγίησ δηὰ ἃ Ἷοῃβοϊουβηθβς οὗ 
ονεγν 6] πιΐηρ βἰγεηρίῃ, (ῃδὶ ηεθάεβα Ὠοΐϊ 5θοσθϑυ, θαΐϊ ταῖ μεσ ἃ5 ἰῃ οἤδρ. 
νἱ. 4 (γὙεσα 566 Ὠοϊς) δῇ ππεχρεοίεά διίδοϊ. 



νν. 9---10.] ἸΕΚΕΜΙΑΗ͂, ΧΥ. 117 

ὍΡΟη 1ϊ δυάδάξηϊγ, ἀηὰ ΘΙ ΤΟΥ ᾿ῴορε ἴῃ οἰΐγ. 516 ἴπδῖ δῖ 9 
Ὀογηδ βανθη ἰδηρι 56. : 586 δίῃ ρίνοη ὉΡ ἰἢ6 ρῃοβέ ; ΠΕῚ 
51 15 ΡῸΠη6 ἄονῃ Μ216 Ζ τας γεῖ ἀΑγ: 586 δίῃ Ὀδθη 
ΔϑῃδΙηΘα δηά σοηΐοιπάρα᾽: δηᾶ [ἢ6 τϑϑιάπθ οὗ ἴἤεα ΜΠΠΠΙ 
ἀδΙνοσ ἴο [π6 συνοσζά Ὀοΐοσα {Π6ῚΓ ΘΏΘηλ165, 5α: ἢ ἴῃς Γ,ΟΒΌ. 

1ο0---4. 774 γοῤλεῖς 2εγεοπαὶ ἰαγιόηί. (Οσοδῇς γέ. 

ὟνοΘ 15 Π16, ΤΥ τηοΐπμοῦ, ἴπαὶ ἴποὰ Παϑῖ ῬΟΣΠῈ τὴ ἃ τηδῃ 
οἵ βἰ πίε δῃᾶ ἃ τηδῃ οἵ οοηϊθηςτοη ἴο ἴΠ6 ΨΏΟΪΘ δαυῖ 11 
αν ποιοῦ ἰεηΐ ΟἹ ὈΒΌΓΥ, ΠΟΙ 716: Ὦάνα ἰεηΐ ἴο 126 οὐ 

7 λασε εα:44......1 Τύθανα Ὀτουρῃῖ Κβυδάθηϊν ΡΟ Πεσ (6 τοι Πμοτ) 
ΔΊ ΕΗ δηςα ἴΘΙΤΟΥΒ. ὶ 

9. δλεζδαξ λαίλᾷ ὀογηΦ σευδρ}] δπὰ 1πεσεΐοσε, ἜβρθοῖαΠγ τ ἢ [ἢ 6 7 ἐν 158 
δΑφογηε 55 ἴοσ οββρείηρ, πρης μάνα πουρῆϊ Ποσβοῖ βεουτα δη ρσοόβροῦ- 
οἴ8. ϑόνθὴ νὰ5 ἴῆε ροσίδοϊ ηυωρεσ, (ΟὈΟΙΏΡΔΓΙΘ 1 ὅδ). 11. 5. 

τυλίϊο ἐξ τυας γεΐ 44}}] Ὀεΐοτε 8ῃε μδὰ σεδοῃεὰ [ες ενεηΐηρ οὗ μετ 
16. (Οοπιρατα ἴῸὺσ ἃ βγη αῦ ρῆγαβα ἴῃ [6 βδηδ 5βεῆ86 ΑΤΊΟ5 νἱ}. 9. 1 
[86 Ράββασε τεΐεγ ἰο Μερι 440 (5Ξεε ποΐε οἢ νεσ. 7 ἀρονε), ἴῆεσε πᾶν θὲ ἃ 
τείουθησα ἴο δὴ δ. ρ56 οὗ ἴπ6 βδυη (1Πῃε ἀαῖα οὗ ΨῈ]ΟὮ Πόύνονοὺ 15 σ ἴσοῦι 
σετία ἢ) πιεηςτοηςἃ ὈΥ Ἡδετοάοίι5 (ΒοΟΙΚς 1. 74) 85 βυ ἀάθην σΠδηρίηρ 
ἄἀδγ ἴο πρῃξ δηᾶ [ΠοΥΈΌΥ ρΡυϊηρ ἃ 5ῖορ ἴο ἃ Ὀδί16 θεΐψεεη (ἢ6 Μεάϊδης 
δηά 1, γαϊδη5. 

10---14 ὌῬΤῊΕΞ ῬΕΟΡΗΕΤ᾽Ξ ΡΕΆΚΞΘΟΝΑΙ͂, ΓΑΜΕΝΤ, ΟΟΠ᾽ 8. ΚΕΡΙΥ. 

10.0 Ἦηοε ἐς νιδ, τῖν τποῖλ.7}] ἍΝ ε τὺ σοιαρασα 1 [ἢ]. νοῖϑα Τοῦ 
111. 1, εἴς., ὙΥΒΙΟΣ Ιατῖεχ Ὠονν εν σ 15 Ἐχργεϑβοά ἴῃ ἰδηριιᾶρα οὗ τη ἢ στεαῖοσ 
Ὀἰτί τη 655. 

ϑανομδζοῖα, ἴῃ 6 στεαΐ 1ἰ4]]14η σείουτηοσ (εἶσα 1408), ᾿ Ὦ1]16 γεῖ [ἢ 6 συ ]ησ 
τὴϊηά ἰὰ ΕἼοσομσα δηά ἴῃ ροβϑεββίοῃ οὗ [111] ροριυ αν, ἔοσγεσανν [86 
(του Ὁ 165. πὰ ΏΙΟ. ἢς, πἰτὸ τ[η6 ΟἹά Τεβίδμηθηΐ ργορῆεί, νψουὰ θἊ 
ἱηνοῖϊνοά ὈΥ 15 ἴεαυϊεθ Ἴσοπάοιηηδίίοῃ οὗ νίος, δπὰ ἴῃ τῆς τηϊάϑβὶ 
οἵ οῃξ οὗ 15 βί κίηρ βευτηοηβ ἴῃυ5 δΔἀἀτοββοά (ἢς ΑἸ ργ, “Ὃ 1,οτά, 
ΨὮΣΠΟΣ μαϑὶ ἴμου Ἰεὰ τὴηο  ΕἼοΙλ ΤΩΥ̓ ἀεδίσα ἴο βᾶνθ βοιιΐβ ἔοσ ΤΏσδε, 
Ι οδῆ Ὡο ἸΟΏΡΟΥ σεϊισῃ ἴο ΤΥ τοϑῖ, ἌΝΩΥ μαϑὶ Του πιδάςδ πιὸ “ἃ τηδῃ οὗ 
δι Π6, δηα 4 τηϑη οὗ οοπίθηϊοη ἴο (ῃ6 ΨΏοΟΪα δασίῃ ν᾽ ΚΝ. ΚΕ. (Ιασκ 
ὁαυομαγοία, Ὁ. 220. 966 8]50 ποΐξ οἢ ΧΧ. 7. 
7 λαυε πειέλεγ ἐρῃέ...1 ““πίο ἃ βίσδηρεσ δου τηαγοϑὲ Ἰεηα ὑροη 

ὈϑΌΣΥ ; Ὀαΐ ἀπίο [ΠΥ Ὀτοίμεσ ἴπου 54] ποῖ ἰεηᾶ προ ἀϑυτγ.᾽ Πεαί, 
ΧΧΙΙ.20, (οΙηραγα 5. χν. 5. Απιοὴρ [86 Γεννϑ {πε ἰὰνν οὔ] 0 1166 ννὰ5 ἃ 
σἤθοΚ ΡΟῺ τηογίραροβ, ΜΜ Ώ116 σογηπιοσοα ἢ ΟἾΠΕΥ πδίΙΟἢ5 ννᾶ5 50 Ἃ15- 
σουταροά Ὀγ Μοβαβ. [ἢ 0 ςἢ ἃ κίαϊθ, μεζέσεῖέν Ὀοϊὴρ αἰπιοβὶ [ἢ 5016 σηοῖίνα 
ἴογ θοσσονῖηρ, [86 ἸΠΟΠΕΥ Ἰομάοσ ψγο]α παΐυγα! ] Υ ὈᾺ Ὠεϊά ἴῃ οχίσοσηθ 
ἀϊδίανοισ. ὙΠα βᾶπα ἢδς Ὀδδη ἴμε νὶενν οὗ οἴπεσ πδίϊοῃβ δηᾶ ἅρϑβ. 
“Ἰηϊογοβί 15 ἸΏΟΠΕΥ Ὀεροίίδη οὗ ΤΠΟΠΘῪ ; 50 ἴδμαϊ οἵ [6 Ξουζοα5 οὗ σαΐῃ 
115 15 ἴὴ6 τηοβί ππηδίαγαὶ ᾿" (Αὐἱβίοι!]α, δυάξεσ, ΒΚ. 1. σΒδρ. 3, εῃά). 



{18 ΤΕΚΕΜΙΑΗ, ΧΝ. [νν. 11- 14. 

τ᾿ ΠΒΌΓΥ ; γε ΘΥΘΤΥ Οἠδ οὗ 6 πὶ ἀοίἢ ουγ56 τΏ6. ὙΤΠ6 ΤΟΚΡ 5αϊά, 
ψ εΠὶν 1ξ 5411 ΡῈ ψε]] τ ΓὮΥ τοιηηδηΐ; νΘΩ]Υ 1 ΜΨ1] οδιιβ8 
[86 ΠΟΥ ἴο επίτοδί ἴῃς τε ἴῃ ἴῃ6 Ὠπὶς οὗ δυ]]}, δῃά ἴῃ 

:4 [Ὧ6 {τη6 οὗ Δ] οιΙοη. 5841] τοῦ Ὀτθαὶς [ῃ6 πογίμογῃ ἰτοὴ 
1.3 ΔΠα [ῃ6 5ἴ66]}}Ὺ ΤῊΥ 5 ρβίδηςε δηᾶ [ὮΥ ἰγεαβῦγεβ 1111 σῖνα 

ἴο [Π6 5Ρ011 ψΠουΐ Ρ΄ςε, δηᾶ ζάαξ ἴου 41} [ὨΥ̓ βἰπϑ, ὄνβεὴ ἴῃ 
14 8}} ἴὴγ Ὀογάθιβ, Απμαᾶ 1 Ψ}}}} τηακα ζές ἴο 885 ν᾿ ἢ {ΠῚπ6 

ΘΠΘΙΏ165 1ηἴο ἃ ἰαπα τυλῆηᾷ του Κηονοβὲ ποῖ: ῸΓ ἃ ἤσε 15 
Κἰπα]δα ἴῃ τηϊη6 δηρεσ, τυ ίος 58.411 θασα ΡΟ γοιι. 

“ἐβουζοεβ οὗ σαΐῃ, ὙΠΙΟὮ ἰποὺγ [ἢ 6 Βαϊτοᾶ οὗ τηδηκιπα, ἃς ἴῆοβα οὗ ἰαχ- 
δαίμογεσϑ, οὗ ϑώέ7ς.᾽ ΟἸοοτο, ὧς Ογῇεϊές, ΒΙκ. 1. 8 150. ΟὐΟτΏρδσα 

“ἍΝ δὴ ἀϊά ἔπος ηῖρ ἰαΐκα 
Α ὑτζτορᾶ ἴοσ ασγθὴ τοδὶ οὗ ἢ15 ποηα 

67. ὁ ἵῬγερῖσς, Αςξ 1. 85ς. 3, 11. 134-.5. 

11, ἐῤ:λαϊ] δο τουοῖϊ τοῖϊὰ τὰν γερεριαρ ταῖμοσ, ἐὰν ἑροδίπο σλαΐ δε 70 7 
σοοαῖ, ἷ.6, ἐγ ἐλε ἐγομδίρες “ἕγιες ἐλαΐ αγΖ εοηεῖρρ ἐἤσιε σλαδέ ἐξ εἰεἰένογεί. 
ΤῊΙ5 βθεῖὴβ Ῥεΐζοσ [μη εἰἴπεσ οὗ ἴνο οἴμεσ σχεηάθσηρθ Ὀσοροβεί, νἱζΖ. 
(ἢ 1 πᾶνε Ἰοοβεὰ [π66 ἴοσ σοοά, (11) 1 ἤᾶνε βἰχεηρι ῃεηβά ἴῃεε ἔοσ ροοὰ. 
Βοίῃ [Π656 δάορί 4 5100} 0} ἀἰβογοηί στεδάϊηρσ ἴῃ ἴῃς ἩςΌ. 

ἐο ἐμέγέαὶ ἐλεε τοε] ἴο ΒΡ] οαῖθ ἴ60θ. Νοῖ ΟἿΪΥ 5}4}1} ἴῃ 6 Ῥγο- 
Ῥδεῖ Ὀὲ [τεβά ἔτουῃῃ δριιβα δηὰ οἰγϑίηρ, Ὀυϊ [Πο56 ῆο να ἱτγεαϊθαὰ ἢϊ 
15 51.411 οοτηξς ἴο ἵνοκε 5 αἱ, Τὴ15 δοίιιδ!ν οσσυγτεά οἡ βδνοσαὶ 
Οσσᾶϑίοηβ. 866 ΟἾΔΡ. Χχὶ. 1,2, ΧΧΧΥΙ. 3, ΧΙ]. 2. 

12. 2λ6 πογίλεγ ἡσὸρ απα {λέ σἰεε1] ΤῊ 5 μας θδεη υπάετγϑίοοῦ οὗ [ογθ- 
τΐδῃ, οὔἢς εννβ, οὗ ΝΕ υςσμδάῃεζζασ, δηὰ οἔτμε ΟὉμαϊάδεδη ετηρίτε. ΤῊΘ Ὁ 
Ιαβί 15 ΕΥ ἔασ ἴδε τηοβῖ ρσοῦδθϊε ἱτηροσίὶ οὗ ἴῃ ψοσζάβ. (οιωρᾶγε σἢδρ. νὶ. 
1, ΧΙ]. 20, εχ ἰἢ6 (δ᾽ ἄεεβ ἀσγὰ βροϊκεη οὗ ἃ5 ἃ ροννεσ ἔτοτῃ ἴπε Νουίῇ. 
ΤῊΒ σοπησχίοη οὗ ἱπουρῃϊ 1 νεῖθοβ 11---[2 ἱδβεγείοσε 15, ΑὮ ον] τα 
5 ΔΡΡτοδοῃΐηρ, ἃ {της 1ῃ ΨνῃΪ ἢ [86 [εἰν Ψ111 ᾿πον Δ] Ὀ6 ναηαυϊπμεα 
ὉΥ ἃ Ξυρευῖου ἔοε, ἀπᾷ ἴῃς ἰαπά 5ροι]εᾶ ὈΥ Πδσ δηθπλΐεβ. 

σίδεί } ὌΧΑΒΒ, 1.6. ὈτοΊΖΘο, δῇ Δ] ΟΥ̓ οὗ σορρεζγ δηά (ἴῃ. Βσαβς ἴῃ ἴῃς ογάϊ- 
ὨΔΥΥ͂ 56η56 (Δ ΔΙΙΟΥ͂ οὗ Πορρεὺ δηὰ Ζίῃο) νγ85 ποῖ Κῆόνῃ ἴο ἴΠ6 δῃοϊθηΐβ. 

13. ΤῊϊ5 ἂἀπὰ 1ῃ6 ζο]ονηρ νεσ. ἀρρεδῦ ἴῃ ἃ τηοαϊῇεα ἔοστῃ ἰῃ οἢδρ. 
ΧΥ]. 3, 4. ΤῊε ΤΟ δάἀάγεβϑεβ (6 ρσορῃεί δ5 τεργεβθηςηρ ἴΠ6 ΡΘΟΡΙο, 
αηᾶ (05 ἴῃ6 ΡῬυθΙβῃτηθηῖβ5 βρόΐθη οὗ ἅγθ ἴο Ὀ6 πηάογβιοοά 85 ανὶησ 
τεΐίεγθηςσα ἴο ἴῃς παίίοῃ αἱ ἰασρε. 

τοϊλοιέ 2»γ1.6] εἰ μετ, τείχεα ὧν υἱοίδγιεδ, ἃ5 ορροββά ἴο ἴπ6 οδίαϊηΐησ 
ΌὈΥ Ῥυτζοῆᾶβο, οἵ, Ὀεϊίοσ, τερευαίμεαι, ἰτεαϊοα ὈῪ Οοὰ 85 ποϊῃίηρ νου. 

14. 7 εὐὴ γ»χιαξὸ ἐλες ἐο ραςς τοῦ 2Δἴκὲ ὁρθρι15] {πὸ τείαϊη (ἢ 
τοδάϊησ νυ ἢ βἰαπάς 1 ἴῃς ΗδΡ. τεχί, [Π6 56θῆβ6 11} θῈ 25 Εῃρ. Ν ετβ.. 
ΟΥ̓ ἴπ6 “βυβίδποθ᾽ δηὰ “ἰχϑαβυσζεβ᾽ τη  Ὀ6 υηᾶοιβίοοα ἃ5 [πε οὐγεο οἵ 
1Π6 νετῦ ("7 τυὴἑ "παξε ἕλενε 1ο ῥα::᾽. ὙὍῆα 5] ρδίοβκι οἤδηρε ἰῃ ἃ ΗςὉ. 
Ἰεῖίογ νου πονανεσ ρῖνε 5 ἴμ6 βοιρθναῖ δαβίου βεηβο, 7) τόδ πιαξε 
ἡδεε 1ο σεγῦε {λίγο δρθρμΐξς, ἃ5 ἴῃ χν. 4. 

,)ον ἃ γε ἐς ξέμαζο ἐγ ποῖριδ αριρε7} ἃ χαοίαιΐοη ἔτοτα Ὠεαῖ. χχχὶϊ. 21. 



νν. 15-17.} ᾿ΤΕΚΕΜΙΔΗ, Χν. 119 

15---τ8. 44 ἰαεὲ αῤῥεαΐ ο Οοά ο» 176 αγέ οὗ 1ἦ6 φγοῤἧοξ. 

Ο [Ι(0ἘΡ, ἴδοι πονγοϑέ : ΓΟΙΏΘΙΏΌΕΙ Π16, δΔηά νἱβιῖ ἴη6, δηᾷὰ 
ταν ρα ΤῺ6 Οὗ ΤΥ Ῥειβϑεσαίοῖβ ; [6 τὴς ποῖ αΥΑΥ ἴῃ (ΠΥ 
Ἰοηρϑυβοπηρ : Κηον [δ ἔοτ [ῃγ 56Κα 1 μᾶνα βιῆορεα σερυκα, 
ΤῊΥ νος ψεγα ἰουηά, δηᾶ 1 ἀϊα δαὶ ἴμθηὶ; δηᾶ τὰν ψοτχά 
ννᾶ5 πίο τὴ6 [ἢ 6 ἸΟῪ δηά ταο)οϊοίηρ οὗ τϊηθ δαί : ΤῸΓ 1 8πὶ 
οΔ]16α Ὁγ ΤΥ πᾶτηε, Ο [ΚΡ Οοᾶ οὗ Βοβῖ5. 1 58ῖ ποῖ 1ῃ 
[Π6 ΔΞΒΘΠΊΌΪΥ οὗ [Π6 το Καῖ, ΠΟΥ σα]οϊοθᾶ ; 1 δῖ δἱοῃβ 
Ὀδοδιιβα οὗ τγ παπᾶ; ἔογ ἴῃοι μαϑὶ Π116α τὸ τυΐξᾷ Ἰπάϊρηδ- 

ἀ 

ΤΩς τνοτάς ἴΠπετὰ δηπουῆσα ἴΠ6 ρυηϑῃηθης σἰοῖ 5841} σοσβ ΡΟ 
15σδεὶ ἴοσ [86 1Δο] δι ἱπῖο 1 ἢ ἰἰ 5841] (4]]. ’ 

1656. 15. Α ΤΑΘΤ ΑΡΡΕΑΙ, ΤῸ ΟΟ. ΟΝ ΤῊΕΞ ΡΑΚΞΚΤ ΟΕ ΤῊ ΡΕΟΡΗΕΤ. 

᾿. 1δ. ΤὨϊΚ γεῖβο 15 οοῃηθοίθδα ἴῃ βεῆβα 1} νεσ. τὸ. Τῆς οὐ δ ΥΟΡΙῪ 
ἴο [Θτεπλ δ ἢ 5 Ἰατηθηΐ ἴῃ ἴπαΐ νϑῦβα [4115 ἴο ϑαιἰ5υ ᾿ἰπη, παι ἢ ἃ5 
οουρ!εά νὰ 11 μαναὰ θθθη τποπιοηδά δραΐῃ ἴῃΠ6 σοταΐϊηρ Δ] οἰἸοἢ 5 οὗἁ ἢῚ5 
ουπίσστηθῃ, ΜὮ116 αἵ [Π6 βϑδηα [116 ἢἷ5 ΟΥ̓ Ῥγεβθηΐ σοηα! ΠΟ σϑηλδίῃδ 
υπα]ίοτεα. 

Ζάοιε μοισες] νὶΖ. ἴῃ 6 Ρεγβεουϊτ! οὴβ ἴο ΨὨΙΟΝ 1 δπὶ Ἔχροβεά, δῃᾶ ΤΥ 
ΟὟ ἰηποοεποθ, δηΐ δαγηεβίηθββ ἴῃ ΤῊΥ ψοῦκ. Τῆεβα Γμουρῃῖϊ5 Πα 
Ἔχρδπάβ ἴῃ [Π6 ηδχί ἴγ)Ὸ νΈ 1.565. ἢ 

ζαζε 7:6 νοΐ ατυαν ἐρμ ἐγ ἐομ ρει )εγ "1 ερτῖνα τὴς ποῖ οὗ 41] ἸΟῪ οτἵ 
οἔὗ 11 1156 10 [ὨγουΡὮ ΤΩΘΓΟΥ ἰονγαγαάβ ΤΥ ἘΠ ΟΠ 65. 

1606. Ἠδς ἀεβογῖθεβ τ[ῃ6 οΥ ψὴ ἢ ν]οἢ 6 Αγϑὶ σεοοϊνοα (Π6 αϊνίης 
ξοσητ 55 ο. 

τὐέγέ Ὅημα] ΤῊϊ5 νεοῦῦ οσουτα ἴῃ [ἢ βαῖὴθ Ἴσοηηῃδχίοη ἴῃ ἘΖεῖϊ. 
Ἦϊ. [7], 45 ἱπ  Ι γἱὴρ 'ῃ ἴδ τηοβί σἜηΘΓΙΑΙ 5θῆβε ἴῃς οὐξαξγεέρρ μου Ρᾶτ- 
τἰου δυϑιηρ' ἴῃ 6 ΤΠΔΏΠΕΓ. 

7 «Ἰά εαὐ 2λεγ}) ΤὨϊδ5 σαυλαυκαῦϊα Ἔχ γοβϑίο βθοτὴ5 ἰηϊοη δά ἴο οοη- 
ΨΥ ἵνο ποι ο 5 : (1) Ἰζογίι] δοοερίδηςε, (11) οἷοβα αηΐοη. 80 ἱἰῃ ἘζΖεκ. 1]. 
8, 11. 1---2. 

ἀνε εαἰεα1] ταῖμοσ, τας εαἰϊεα. ΤῊδ Ῥσορδεί 15 51}}1} ορβακίηρ οἵ ἴῃ 6 
ΟΥ̓ ΊΏ4] βυτη ΠΠΟἢ8 ἴο Ῥγεδοθ. 1 ς6γᾺ}}Ὺ 186 οἶαυθε ψνουἹὰ στη, 207 ἐὰν 
παρῖς τσας εαἰξραὶ τε 907: 2216. 

11. »ποοξό»:} ἸΒῸΣΆΘΥΒ. 7εγοι Δ 15 ποῖ ἰδ ΚΙ ηρ’ ογϑαᾶϊε ἴο Ὠἰτηβο]  [ῸΣ 
διανίηρ ενεῦ )οϊηοα 1 [η6 εηδθηΐθβ οὗ αοά, Δ] Ππουρ ἴμ6 Ἑηρ. Ψ ες. 
τοὶρξ 5εαπὶ ἴο ἱτ ΡΥ (Π|5. ὙῊ6 νγοσά 5 ΤΊΡΙῚῪ τηθδης ἴῃοβα εηρδρεῶ ἰπ 
{ἐϑιϊνγ. 1115 ἴῃς ψοχά υβ64 ε.ρ. οἴῃμε νοΐ ψῆο ψεηΐ οὐ ἴο ταθεῖ 588] 
αῃπὰ Ὠανιὰ αδῇοσ (ἢς 5]αυρῃίογ οὗ ο δίῃ (1 ὅδπι. χνὶ!. 7), δηὰ οὗ [6 
Ῥτοοεϑβίοῃ δοοοιηραηγίηρ ἴῃ ἀκ (2 ὅδῖῃ. νἱ. 5). 

δεεαζ:ε οὗ ἐὰν λαμα}) ον τἢϊ5 Ὄχρζεββίοη, δ5 Ὀείοϊκεηΐηρ ἃ βοϊθσηῃ 
σἤατρα ἴῃ ἴ8ε πδπὶς οὗ Οοά, σοτήρατε [5. νἱ. τα; ΕΖεϊς. 1. 3, δηά 5111] 
τΏΟΣα αἰσποΙΥ ἘΖεὶς. χχχν. 1. ΟὈτήρᾶσα [Π6 οᾶβε οἵ Πανὶ, τ (του. 
ΧΧΥἹ, 10; ἷ5ο ἴπε βἰαϊετηθηΐ οὗ (ἢς Αροβιΐβ, [δὶ “γε οἵ ἀοά ἐρακα 
845 ἴδμεν ψετα τπονεὰ (ἸἸτ6γα]γ, Ὀοτηα δ᾽οηρ) ὈΥ̓͂ ἴῃεα ΗΟΙΥ Ομοβι᾽" 
(2 Ῥεῖ. ἱ. 21). 

15 
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18 ἰίοη, ΨΥ 15 ΤΩ Ραΐῃ ρεγρείιδὶ, δηᾶ τὴν ψουηά ἱπούταρ!ο, 

19 

΄ 

τοτεὦ τοίαβοι ἢ ἴο 6 μεδιθαΡ ψῖϊ ἴοι Ὀ6 δἰίορείθοσ υηΐο 
ΤῺ 85 ἃ [1τ, αηπά ας ναῖθιβ Ζ.αξ ἴα] ἢ 

19---.ῖ. Οὐδ" γεῤν. δα μ ἀἠολαγρε οὗ ἄμέν «λαΐ 
ὀγίρηρ' τοῦτ 12 οἰ θ᾽ ε. 

ὙΤπετγοΐοσα ἴῆπι5 βα!τἢ ἴἢ6 ΤΟΒΡ, ΙΓ τποα τεΐαγη, [6 ἢ ψ1}} 
Ιὑηηρ ἴΠ66 ἀραϊη, σπα ἴῃοιι 504]: βίαπα Ὀδίοτα τὴ : δηά ἵῇ 
ἴῆου ἴαἶκα ἐοσίῃ [λ6 Ῥγδϑοίοιιβ ἔτοπι ἴῃ 6 ν1]6, του βῆδὶε 6 85 
ΤΩΥ τηοιτῇ : [ἰδὲ ἴδ γοίασγῃ υηΐο ἴΠ66 ; Ἀπῖ τεῖαγῃ ποῖ πο 
υπΐο ει. Απᾶ 1 ν1}}] τρᾶκα ἴἢδ6 πὑπίο [ἢ15 Ῥθορὶα ἃ 
ἰδῃορα Ὀγάβθη νν4]}: δηᾶ [ΠΡ 5}4}} ἤρῃς ἀραϊηϑδί ἴπ66, Ὀὺῖ 
ΠΟΥ 511.4}} τοὶ ῥσδνδὶ] ἀραϊηβῖ ἴπ6 6: ἴοσ 1 ὧγε ἴδε ἴο 

ἐριφζίρνια 9} ΤὮς 5ἷης οὗ [6 Ῥβορὶς μαᾶ «ῃεησείοσννασά Ὀδαη ΟἿΪΥ 
ἴρο τηδηϊξεδί ἴο πη. 

18. ἍΝῺΥ ἄοκι Τῆου ρταπί τὴ6 ΠΟ τοϊϊοῦ τοτὴ ρογβεουϊου 
-α αν] λογά γ, α δ. ὍῊΘ νψογάς ψ Ὡ] ἢ ἔοϊϊον σἤεν ἴῃαἰ [6 ᾿χο- 
ΡὮς( 15 (ὨϊηἸκίηρ οὗ ἃ ψαΐοσοουζβα, ὙΠ] Οἢ ἃ5 Ὀεὶηρ ἀσγ Ὁ6]165 ἴῃς δηίϊοὶ- 
Ρδίοηβ οἔ (ες [Ὠἰ ΓΒΑ ἴσγανε]]εσ. 850 7 Ἔστι δ 5 ΠΟρα65 οὗ )ΟΥ δῃὰ βιισοθαβ 
ἴῃ ἢ ψοσκ πᾶνα ποῖ Ῥδθη ΒΙ[Πεσίο γεα]ϊζεά, ὍΤῊς βάτὴθ ἤριυγε, 50 
πδίθγαὶ ἴῃ ἃ ἢοϊ ΠΟΙ ΠΕΥ, οσουτα [0 νἱ. 15. 

19--21. ΟΟΥ᾽  ΒΕΡΙΥ. ἙΑΙΤΉΕΟΤ, ὈΙΘΟΗΑΚΟΕ ΟΕ ὈΠΤΥ ΞΗΑΙΙ, ΒΕΙΝΟ 
ὙΙΤΗ ΙΤ ὈΕΙΙΝΕΚΑΝΟΕ. 

19. 77) ἐλοιε γεΐμρ!}] 1 ἴῇου Μὴ ἀἰσηι55 [ὮΥ ἀουθδίβ δηα [ὮΥ ἴοηθ 
οὗ τεργοδοῦ δηὰ ἀϊϑίσιιι. 

σλαίέ οἰαμαΐ δεογέ 7:4] 58Α1ῖ 6 ΤΩΥ̓ τοϊηϊοῖεσ. ΤΏ Ρἢγταβθ ἰβ ἃ ΠΟΙ ΟἿ 
ο6 ἴῃ [ἢϊ5 βεῆβα. (566 ποῖε οἢ χχχν. 10). [{|5 πιϑεὰ οἱ ΕἸ] 174} (6.5. τ Κίηρε 
ΧΡ. 15), οὗ ΕΠ1588 (2 Κίηρ 11}. 14) : 50 α͵5ο ἰῇ Ῥτον. χχὶϊ 20. 

ἡ, τοι ἑαξζε ,ογ»͵ἱλ ἐδε Ξγεεΐομς ογε ἐδε οἱ] Τῆς ἤρυτγα 15 (ῃαϊ οὗ [6 
τοδηΐηρ οὗ τηεῖδ]5, ἴῃ ψϊοῖ ὈΥ [86 ῥργοόςεββ οὗ στρα] τηρ ἔπεσα 15 ἃ βερᾶγα- 
τίοῃ πιδάςδ οὗ ἴπ6 ΘαΥ ΠΥ δηὰ οἴου στηαίίογο ἰδῇ σοηβίτιϊα [6 ἀἄγοββ. Ἂς 
ἴο ἴῃς ΔρΡ]Πςδξίοη οὗἉ [6 τηθίαρῇου νϑηουβ νον αν Ὀδεὴ ἰάθη: 

(1) (δῖ 1 ῥγορβδεῖ 15 ποῖ ἴο τοῖχ ψττὰ [ἢ6 ψογάβ νι ο ἢ Οοά ρα ἴπ 
ἮΪδ του ἢ ΔῺΥ οὗ ΠῚ5 οὐ ΟΡ᾿ ΟΠ 5 ΟΥ σοιηϊηθηΐϑ. 

(11) τῃαὶ ἢδ 15 ἴο σοηνοσί ἴο σὶρῃζθουβηδθα οογίδίη οὗ [6 ρΈΠΕΓΣΑΙ τη δ55 
οὗ Β15 ὉΠρΟΩΪΥ οοπηίσγτηεη. - 

(111) παῖ Πα 15 ἴο οἰδδῆβα ἢϊ5 οσσῃὶ μεατί ἔγοτὰ [ἢ 6 ὈΠΜΟΓὮΥ πυρί οἱοἢ 5 
α5 ἴο Οοἀ᾽ 5 ΔΙ] η655, ν οἢ ΤΠουΡἢ ταϊχοὰ σι Ὀεϊζεῦ τῃουρῖ5. Βα 
Ἠδά 7υ5ῖ σΒῆεννῃ ἴο θ6 ἔπεσε δπἰοσίαιηθᾶ, ΤῊ 1αϑὶ νἱ εν βεοὴβ ἴῃ 6 ομδ 
τηοβί ἴῃ δοςογὰ ψι τ ἴῃ σοηϊοχί. 

φῖν νιοιζ} τῊῦ ταου[ἢ-Ρΐεος, βροϊκοθιθβδηῃ. Τα βδὴθ δχργαϑβϑίου, 15 
υιϑ6α οὗ Αδζοῃ Εχοά, ἱν. τό, ἀῃὰ σοϊρασε νἱΐ. 1ἱ.Ἅ 

ἐκ ἐλερε γεΐμγηε...1 Το ποῖ βυγτγεηᾶδσ δηγιϊηρ οὗ [6 γα ἢ ἴῃ ογάον 
ἘΥ͂ 5ῃιοοί ἢ βρθεοῖαβ ἴο ννίῃ ονασ ἴῃε ρβορὶθ. ϑίδηὰ ἴμοι ἔστη, δπὰ Ἰεῖ 
ζδδρε τερεηῖϊ δηὰ διηθηᾷ, 
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ϑᾶνα [66 δηά ἴο ἀδ νοῦ [ἴ66, 5411 [6 ΓΟῸΒΡ. Αμπᾶ 1 ν}}} οἱ 
ἀονογ τῆδα οοἱ οὗ ἴΠ6 Παηᾶ οὗ [πΠ6 νιοκοά, δηὰ 1 1} 
τεάροσῃ ἴθ ουἢξ οὗ [6 αηὰ οὗἩ [6 οΥ10 16. 

ΓΗΑΡ. ΧΥ͂Ι. 1:---ἰ2. 772 2γοῤῥε ἧς 10 φργογος 1ΐξ τοα»ρἤρισς 
ὄν φτοὐξάομίαί αηπα αγι ἀφοῦζΖς {176-. 

Τῆς πογὰ οἵ ἴπ6 ΤΟᾺΡ σΑΠπΊ6 4150 τπιηΐο πη6, βαγίηρ, Τμου 18 
581 ποΐ δα [66 ἃ νἱΐδ, πε Ποσ ϑῆδὶς [Ποὰ ἤανα 5005 ΠΟΙ 3 
ἀδυρῃζεῦβ ἴῃ [ἢ15 ρίασθ. ἘῸγ ἴἢτ|5 51 ἢ [Π6 ΓΟΚῸ σΟΠΟΘΙΡ' 3 
[6 5005 ἀπά σοποογηηρ ἴἢς ἀδιρτοῦβ [Πδἰ ἀγα Ὀοσ 1ῃ [ἢ]15 
ῬΪδςθ, δπᾶ σοποεηρ [ΠΕΣ τιοίμοῖβ ἴηι Ῥᾶτα ἴἤδτα, δηά 
σοποογηηρ {πεῖν [δῖ Πουβ (Παἰ θεραῖ ΤΠδῖ ἴῃ [ἢ15 ἰδηά ; [Π6Ὺ 4 
5}4}1 ἀ]ε οὗ ρστίενοιις ἀθαδίῃϑβ; [ΠΟῪ 54}} ποῖ Ὀ6 ᾿δπγεηίθᾶ ; 
Ὡ ΘΙ ΤΟΥ 5}4]} (ὩοΥ 6 Ὀυποά ; ὀχΖ ἴδ Υ 5}4}1 θ6 δ5 ἀυσηρ ἸΡοη 
[ῃς ἔδεε οὗ [Π6 δαυῖῃ : δπα ΠΥ 5}4}} θὲ σοηβισηεά ὈΥ [86 
5 ΟΙΩ͂, ἀηα ὈΥ ἔδυηϊηα ; δπᾶ {ΠΕῚΓ σαγοᾶβοϑ 5}4}} δ6 τηθδί ἔοῦ 
1τη6 ἔον!β οὗ ἤδανθῃ, δηα ἔοῦ [ἢὯ6 Ὀεαϑςίς οὗ ἴῃ βαγίῃ. ἘῸΣ 5 
{ππι.5 5414 ἴῃς ΠΟΚΡ, Επίοσ ποῖ ζηώο ἴῃῆ6. ἤοιδα οὗ τηουτζηϊηρ, 

20,21. ὝΠεΞ6 νεῦϑεβ ἅγὰ ξυι δειδης ιν ἃ σοροι οη οἵ ΟΠ Δρ. ἱ. 18, 10. 
21. {2}: λαμά οὗ ἐλε ἐεγγῖῤί] {λε ρῥαΐνε ο7 ἐἀδ ἱεγγίδίε, ὅδε ποῖθ οἡ 

λέ 1.» 716] [Ώοβα το σοτα μα ροόονγασ ἢ ἰγτδηηΐοδὶ νἱοϊθησα. 

σηΗαρ. ΧΥΙΪ. 1--13. ΤῊΞ ῬΕΟΡΗΕΤ 15 ΤΟ ἘΝΕΟΚΟΕ ΗΙ9 ΝΑΚΆΝΙΝΟΞ 
ΒΥ ΞΕΙ(Ε-ΠΕΝΙΑΙ, ΑΝῸ ΑΝ ΑΒΟΕΤΙΟ Σ1ΕῈ. 

2. 7Τάοι «λαζέ γιοΐ ἑαξέ ἐλέε α τοί] Ματτίαρε ννα5 ἃ Ξκἰαϊβ οὔ "Ἷ86 ἴῃ βρϑοΐδὶν 
ἔδνουσ ψ ἢ ἴῃς 7ενβ, ἃ5 σοπηεοίθα ψ ἢ ἴμ6 μοὸρς ψὩΣΟΝ δαοῖ ράγεηῖῚ 
σΠΒε5ῃοα ἰπδὲ [6 Μεβϑίδῃ σηῖρῃϊ θῈ θόσγῃ οὗ Ὠΐ5 οὐ ἢεσ 6. ΒΥ ἢϊ5 δοί 
᾿οἴ 56 -ἄδηϊαὶ {πεγείογε [γε πη δῇ ννὰβ ἴο 5ῃαονν ἢΪ5 ““ταίαγη ᾽" (ΟΠ Δρ. χν. 10) 
δηά [.]] 5 πλϊβϑίοη ἰο [η6 ψΨ1}] οὗ ἀοά, ψΏ116 1 ττου]Ἱά δὲ [ἢ βατῖθ {1η16 
Ἐς 8 ἴοσςθ]Ἔ τηοᾶδ οὗ σοηνεγίηρ [ἢ 6 τηθβϑαρα οἵ σομηϊησ γοθ5 ΜΈΪΟ. ἢ6 
τνᾶϑ οδαγροά ἴο ἄε] νοῦ ἴο [Π6 ΡΘΟρΪδ. 

λὲς ῥίαεε] λῆς ἰαπα, 45 ΞΏἜε Τῃ, ΟΥ̓ ΝΟΣ. 3. 
4. ογίεξυοις Ἅεα|λ.}] ἀξαῖῃς ΌΥῪ νγαϑιϊηρ' ἀϊβθαβος οὐ λτηΐπθ. Τῇδ ϑδὴ8 

Ἡδῦτον ογὰ ἴ5 πϑεὰ οἵ (15 1.5: ν᾽ ϑἱϊδίίοη ἰῃ σῃδρ. χὶν. 18. 
ἐάεν τἀαίἑ ποΐ ἐκ Ζανεθρίφα; μπείζλο «λα ἑάεν δέ διε γί41 ἍΝ 6 τὰ 

σοιίρδᾶτο ἴδ σοπάϊτου οὗ [πμίηρϑ ἴῃ ἴῃ 6 ρίαρσιιο αἱ ΑἸ Θἢ5 Β.Ο. 430: “ ϑυοὴ 
ννᾶδ ἴδε 5ἰαίες οὗ ἀἰβηδΥ δῃὰ βούτον, ἰπμαὶ ὄνεὴ [πε πραγοϑί σαϊαίνεβ 
πορ]εοίεα [ἢς 5ΘΡΌ ΓΟ γα ἀυτ165.. [6 ἀδδα δηὰ ἀγίηρ [ΔΥ ῥ᾽᾿εἀ ἸΡΟῚ οη6 
ὉΠΟΙ͂ΟΣ ποῖ ΤΊΕΤΕΙΥ ἴῃ (ἢς ΡυὈ]ς χοδᾶς, θὰ ὄνθὴ ἴῃ (86 [6 Π1ρ]65.. ΤΏοβα 
Ῥοσϊε5 ψ ΐϊ ἢ ἐβοαρθα δηΐγε πθρίοοὶ πτεγα Ὀυχηΐ οσ Βυτεα ψϊίδουῖ [Π 6 
συβίοτηδυυ τουτγηΐηρ Δηα Ὑ ὩΠΘΘΘΏΛΪΥ ΤΑγο  οβϑη 655." (τοῖο β  σ, οὗ 
Ογέεες, ΟΡ ΑΡ. ΧΙΙΧ. 
“δ. ρμίεγ μοί...) Ὅὴδ ῥῬσορῃεῖβ δρϑιίηθησα ἔσοτη ἴδε δοουβίοτηεᾶ 
τρις οὗ τοϑρεοῖ ἴο [6 ἀεδὰ δῃὰ ϑυιηρδίῃυ ἢ [Πα τεϊαϊῖνεβ 15 ἰοὸ θὲ ἃ ᾿ 
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ΠΟΙ 6Γ ρὸ ἴο ἰαπηδηΐϊ ΠΟΙ ὈΘΙΟΔ {ΠΕ : ἴοὸγ 1 πᾶνε ἰαΐκθπ 
ΔΥΓΔΥ ΤΥ Ῥδδοα ἔγοτῃ [15 ῬΘΟΡΙβ, 58 [ῃ6 ΤΟΚΌ, ἐγῶε ἰον- 

6 ἱπηρκιηάμεδθα δΔηα τΊθΈΓΟ1]65. Βοίῃ [Π6 στεαΐ δηᾶ [6 βωδὴ 
5Π4}} αἴθ 1η (ἢἰ5 ἰδηά : [Π6Υ 5841} ποῖ Ὀ6 Ὀυπεοά, ποῖ Γ 
54}} γη27η: Ἰατηθηΐ ἔουγ (6 πὶ, ποσ οὰυζ {ΠΟΙ βοῖνοϑ, ΠΟΥ τα ΚΘ 

7 [Πειήβεϊνεβ Ὀδ] ἔογ [ἤθτὰ : ΠΟΙ ΠΕ 58.411 πέρ ἴδαγ ζἀερισείσψες 
ἴογ 1θγ ἰῃ πιουγπίηρ, ἴο σογηΐοτῖ [6 τὰ ἔοσ ἴῃ6 ἀθδά ; ποιοῦ 
5}8}1} »ιϑῦ σῖνα ἴθ ἴῃ6 οὐρ οὗ οοηῃϑβοϊδίίση ἴοὸ ἀπ ἔογ 

8 {ΠΕ ῚΓ Δ ΙΠΕΓ οὐ ἔου {Π6]γ τηοΐῆεσ. Ὅποιῦ 5}4] ποῖ 84]50 γὸ 
ἑμίο ἴῃ6 ἤουβ6 οὗ ξεαβίϊηρ, ἴο δῖ ἢ τδηλ ἴο οαΐ δπᾶ ἴο 

ο ἀπ Κι. Ἐογ (5 541 ἴ[ῃ6 ΠΟΚΡ οὗ μοϑβῖβ, [6 (οά οὗ 5γδεὶ; 
ΒεμοΙΪά, 1 Ψ}1}} σδι86 ἴο οβᾶβα ουΐ οὗ 1ῃ15 ρίδοα ἴῃ γοὺγ 6γ68, 

[ογτεοᾶβὲ οὗ {86 ἰἴπηε ΨΏΘη δυο ἀρβιϊπθησα 5}.41}} θεσοῖλα ρϑῆδγαὶ οὐ 
δοοουηΐ οὗ (Π6 υηΐϊνεῖϑαὶ ργονδίθησα οὗ βυβετσηρ δηα ἀθδίῃ. 

»:07219}] Τὴδ ννογὰ ἴΠπ|5 τεηάοτθα ἤεγα ὁσσιγβ δι οὔσας αἰβονῆσθτε 
(Διο Υἱ. 7), δπᾶ 5 ἴμπϑγα ἰγδηβαιθα ὀαρεψεεεί, Ιη 1ῃ15 ρίαδσε ἴἴ ῬγοΌΪΥ͂ 
τη 805 »101477111:0 αςί. Α Ἰοιὰ ποῖβθ, 45 ργοάποεβά εἰμεν ΌΥ Ῥ]θαβυγαῦ ας 
ΟΥ ρδϊηἢι] ὁπιοίϊοῃβ, 15 15 ὈΥΙΤΊΔΙΥ 56 ῆ56. 

67710422] Ὡοῖ δῇ ᾿Ἰηβηἰνε τλοοά σουρ]εα νὰ “ἴο Ἰατηεηϊ,᾽ 85 σαϊρῆϊ 
αἱ ἢγϑῖ βρης ἀρρεαγ, Ὀυΐ ᾿πηρϑσγαῖϊνα, 85 ἴῃς ρσγεοθάϊηρ “σο. 

»}»} ρεαςε)] ἴῃαὶ ΜΏϊοἢ δηβυγοα [δ πὶ ῬΙΟΒΡΟΙΥ. 
6. 0» εν ἐλεγισείσες, ον παῖς ἐλοηεδείνες ῥα 1 Ἰὶ νγὰβ βΞ τ] Εἴ ἔογ- 

διά άδη ἴῃ τῇς Μοκβαὶς 1.) (1μεν. χίχ. 28, χχὶ. 5; Πδαϊ. χῖν. 1) ἴο ὑγδο- 
156 εἰ1Π6γ οὗ ἴῃεβ6 ,η»» ἐε αεαά, ἊΝ ε σαῖπεσ βονγανεγ ἔτοτῃ [Π15, δπα γεῖ 
ΤΏΟΓΘ ΟἰΘΑΥΎ ἤτοι Οἴμεσ ρᾶϑβᾶρεβ (οἤαρ. ΥἹἱῖ. 20, ΧΙΪ. κ«; ΕζΖεϊκ. νἱ, 18; 
Ατηος νὴ]. το; ΜΙς. 1. τό; δηὰ βρϑοῖα!υ 15. ΧΧῚΙ. 12}. (δαὶ ἴῃ6 σὰ] δὰ 
εἰ θοῦ Ὀδθὴ τγοϊαχοά, οὐ ννὰ5 ἀϊγθοϊεά ΟὨ]Υ ἴο ἴῆοβε οδϑθβ ἢ ψ Ὡς ἢ κυςἢ 
Ῥτδοιΐσεβ τῖρηϊ Ὀ6 τοϑογίθα ἴο ἃ5 ΕΘΗ ΤΟΙ οβεσίηρβ ἴοσ 86 ἀδοθαςθά, 
Δηα ποῖ 85 εἴα ϑἰρτιβ οἵ ππιουσηΐηρ. Τα ἰογοσ οὗ [656 Ῥσγδοίίςθβ, ἃς 
τοργοβϑοηςίηρ, 1ΠΟυρΡἢ ἰῃ ἃ πιοαϊβεα ἰογπι, [Π6 ποδίμθῃ ουβίοτῃ οὗ ἢυϊηδη 
ΒΒΟΓ ΠΟ 65 85 ἃ Ῥγοριἰδίοη ἴο ἴΠ6 5ρί τ οὗ 86 ἀδρατίοά, ννου]ὰ παίυγα!γ 
6 ἰογθϑιἀάθῃη. Ἡεσοάοίις (Β]κ. 1ν. 71) ἀδβουθοβ (6 ΔΙΠΘΓΑΙ σχὶϊοβ οὗ ἃ 
δογιβίδη Κίησ 85 τεασυϊγιηρ πὸ [655 [ἤδη δχ δυπηδη νἱοϊίτηβ. (ὅ 66 Τατῖ μεσ 
ἴῃ Ατί. “Ουτηρβ ἴῃ ἴῃς ἤΠεϑῃ,᾽ .δηη. 210, Φιίαί.) 

Ἴ. 1247 ἐλενηδοῖνες) Ὄτθαϊις (Ὁτϑδ). Τηε Ηδεῦτον ψνοτγὰ ἰς (ἢ6 βδτηδ 
(ἢ ἃ ο]σμὶ ἀϊβεγεπος ἰπ [ἢε 5ρε]]]πΠρῚ 45 {παὶ υϑεὰ 1,Δπ|. ἷν. 4. ΤΠα 
τοίδσθησα 15 ἴο ἴῃ6 συδίοτῃ ἰΠδῖ ἴΠ6 ἔγεη5. οὗ ἴ[ῇοβα ννῇο ναῖε ἰῇ πχουγη- 
ἴηρ ΞΒῃουἃ ὑτρα [πεῖ ἴο εαΐ. 9566 1Ἷὴ ΠΠυβισγαίίοη οὗ 115 ἀβᾶρα 2 ὅλ. 1], 
35, ΧΙΙ. τό, τ). Βτεδά αἷξο νγὰ5 αἰβίυϊοα ἴο πηουγηθτβ δηά ἴο ἰδ ροος 
αἱ ἔχηογαὶβ, “Ρουσ ουὖἵ [ΠΥ Ὀτεδάᾶ οἡ ἴπ6 Ὀυγδὶ οὗ [με ͵υ5ῖ,᾽᾽ ΤΟὈΪϊ ἰν. 14. 
(οιηρᾶζα 15. ᾿ν1}. 7 (ν οσα [ῃ8 Η660. 15 116 5416) “το ἀσα ἴῃ γ Ὀτγεδά ᾽᾽ εἱς. 

ἐάφ σε 977 εογιφοία 1072} Μὶημα 5᾽γ]ΑΓΙῪ δά ηἰδίεγο ἃ5 ἃ σε γοβῆτηθης 
ὮὈγ τῆς τ], “Οαἶνα.. Ξἰσοηρ ἀπ ηἰς αηἴο ἴποβς ἴπδὶ Ὀ6 οὗ ὨδΑΥΥ Ποδγί8᾽ 
(Ρτον. χχχὶ. 6) ὄεχρσζθββεβ ἴπε Ῥυϊηςὶρ]θ ου ννῃῖο ἢ 1Π15 ννὰ5 ἀοπε. “ 

Ἰογὸ ὯΟ 1665 ἴδῃ Ἐπ . 8. Τ7ετγοιηδῃ 5ῃου]ά βἰδηά δἱοοί ἔγτοτὰ 5βοοὶαὶ ] 
Ὀεοδυβ6 οὗ [με εν}} ταὶ νγᾶ8.50 ὩΘΆσ. 
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Δηα ἴῃ γουγ ἄαγϑδ, [6 νοῖςς οὗ σηϊτἢ, δηα ἴῃ νοὶςς οὗ ρ]δά- 
Ὧ655,. [ὴ6 νοὶοα οὗ [6 ὈΠάοσρτοομι, δηᾶ (ἢ6 νοῖὶςα οὗ [δε . 
ὈγΓα6. Απά [1ἴ 5141} σοπηθ ἴο ρᾶ58, ἤδη ἴμοιι 504] 5} το 
[15 ΡΘΟΡΙῈ 411 {Π656 ψογάβ, ἀπα [ΠΟΥ 5114}} δᾶὰῪ υπίο [ἢ 66, 

. ἩΒεγείοτε δίῃ [ῃ6 ΤΟῈΡ Ῥτοποιηςεα 411 (15 στεαΐ 601] 
αραϊηβῖ τπ5Ὁ ΟΥ̓ ΨΏδὶ Ζ5 ΟἿΥΪ ἸΠΙ]ΌΙΥ ὃ ΟΥ Μηδὲ Ζ5 Οὐ δίῃ τηδ 
να ἢᾶνε σοι ἀραϊηδὲ ἴῃς ΓΟΚΡ οὐγ ἀοαἂΡ Τἤδρη 504] εν 
ἴμου 5Υ ππίο ἴμεη, Βθοδῦβα γουγ ξαίετβ ἤᾶνα ἰογβα ἢ ΤΏΘ, 
βδἰτἢ Ἐ8Π6 1,ΟΒΌ, δηᾷ μᾶγε ναὶ κεα δίξες οἵμεν βοάξ, δῃᾷ ἤᾶνε 
βεῖνβᾶ 186, δηα ἤᾶνα ΜΟΙ ρροα [Π6η], ἀπα ἤᾶνα ἔογβακοη 
ὙΩ6, Δα ἢαᾶνε ποῖ Κορί ΤΥ ἰανν ; δῃα γὰὲ ἤδνε ἀἄοῃθ ΨΟΙΒ6 σὲ 
τῇδη γοῦγ δίῃ οῖβ ; ἴοσ ὈεῃοΪα, γε νγαὶκ ονεσν οὴς αἰτοῦ (ἢ6 
ἱτηδρίηδίοη οὗ 15 6ν}}] Ὠεδατγί, [πὶ ζῴξν τῆλ ποῖ ἤθασκθη ἡ 
τπἴο τὴ : {πεγείογα Ψ}} 1 οαβὶ γοὺ ουἱξ οὗ (15 Ἰαηᾶ Ἰηἴο ἃ 13 
Ιδληᾶ τὶ γε Κποὴν ποῖ, μεζζδεῦ, γε ΠΟΥ γὸιγ αι πεῖβ; δηὰ 
[Π6 γα 5}4}} γε δεῖνα οἴμεγ ροᾶβ ἀδὺ δῃηᾶ ηἱρῃϊ; ΨΏΘΙΓΘΙ ψ}}}} 
Ποῖ 586 }7 γοῦν νου, 

14-.1. 774 2ιριϊεληγιορ τὐσί ὅς ἐδ γιοσέ σουεγό ἀγα ἐδέ7έ- 
γέ 1}ε Ζείυεγαπω 116 γιοσί οἴρηαί απο ὀέσεςοα γοΐ ἀμοτι. 

Ὑπετζείοσα θα μο]ά, [λ6 ἄαγς σοπιε, δαὶ ἴῃ ΤΟΒΡ, πα 1 ᾿-᾿ 4 

9. ἐπ 7017 ἐγέξ, αγαὶ 12 γ0,,7 “)5] δὴ εἰηρἤηδιῖς σαυτοη ἀραϊηβί 
(ἢ ον αϑϑυμηηρ ἰμδΐ ἴΠ6 ργεβοηῖΐ βίδίς οἵ [Πἰηρβ νοι] Ἰαϑὶ {Ποὶσ οὐ (ἰτηθ, 
Δηά ονεγίχον Ὀ6 τοϑοῖνεά ἔου [Ππεὶσ ροβίεγιγ. 

{δε νοῖεε 97 ηεἰγίἀ...}] 866 ποῖβ οἡ σῇδρ. υἱΐ. 34. 
10. Οὐομμρᾶσα σἢδρ. ν. 19, οὗ νν}!ϊςοΪὶ (5 ραϑθβᾶρα 15 ἴῃ βυρβίδησε ἃ 

τερεῦϊίοη. Ηδτα Βονγανοσ ἴμθτα ἅτε νἱσγίθα! Υγ ἰἤτεα σἤαγρας Ὀτουρῃί 
δραϊηϑὶ ἴῃς Ῥεορΐε : (1) Ἡνροοτῖβυ, (11) ἰΔοϊαῖσγ, (111) ἃ Ῥαβεῆθββ Ἴεχοεεάϊηρ 
18αὶ οὗ ἠοτταοσ ρεηεγαίίοηβ, ΤὨ15 1αϑῖ σβαῦρα ἢᾶ5 Ῥ6θὴ δἰγεδαγ (ομδρ. νἱῖ. 
46) Ὀτουρί. ' 

12. ἐριαρίπαζίο}) ΒΌΛΌΡΟΣΒΗΘΕΒ. (Οοτραγα οὮΔρΡ. 111. 17. 
ἐδαΐ ἐδέν »ιαν Ὡ01] 1 νὰ βαθβεαία σσ ας πο 20, ἃ τε ἀοσγίηρ ΨἘΪΘῊ ἰ5 

αἷϊα 425 ἐδ {π] ἴο ἴη6 οὐρίηδὶ, να ἀνοϊὰ [86 βοῃλενηδί αὐγίννασὰ σμβαμσα 
Ὁπὰ ἴῃς βεσοηά ἴο [Π6 {πι|τὰ ρετβοῃ. 
18. α ἰαμ4] ἴδθ9 ἠαπά. Τῆς ἀοβηιῖα ατιΐοϊθ, πο ἢ βἰαηάβ ἴῃ [Π6 

Ἡεῦτονν, μᾶ5 115 ῬσΌΡΟΥ ἴοσοθ. Ὑὴβ6 σοι ἴο ὙΏΪΟ. [ΠΘΥ νγεσα ΡΓα- 
5ΘΛΓΥ ροΐηρ 845 οαρίϊνεβ ῬᾺ58 οπ6 ΨΏΪΟΙ ΤΠΘΥ ψετα ἢοΐ ἱρτιοσαηΐ οὗ, 
ΘεορτΔΏΠΊΟΔΙΪΥ βρθαϊκίηρ, ΔΙ ΠΟΌΡη ἴΠῈῪ δα Ὧο ῥγδοίϊοαὶ δχρογίθηςα οὗ 
}ῖ. ὙΠὶβ ἰδϑὶ 15 οἴϊδη ἴῃ βεηβὲε οὗ ἔχοωυ ἴῃ [μὰ ΒΙΡ]6. 

«ἄαϊέ γέ 5εγ06] ταῖ θυ, 79 ΣΔΔΥῪ “ἐγ έ, Δ ἰτοηΐοαὶ ρογῃγλϑϑίοη. ΤΏΡΘΓΟ 
5ῃου]ὰ ΡῈ ποίμίηρσ ἴο Ἰηίογίεσα 1 (μαΐ ἰΔΟ]αΙΣΥ ἴο ΨΒΙΘΙ ΠΟΥ μετα 
ΔΙΤΕΔΑΥ 50 ἀδνοῖθα,. 

τὐἦεγε] Ὀθοαῦδθ,Ἠ εὐ τὸ ᾿ς φρτδιϑὰ- ἢ 
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5141} πο τηοτε Ὀδ 5αϊ4, Τῆς ΓΟΚῸ Πνείῃ, [ῃδῖ Ὀτουρῃξ ἃρ (86 
1:5 ΟΠ] γε οὗ 15:86] ουξ οὗ [6 ἰαπά οὗ Εργρι; Ὀυῖ, Τ6 ΤῈ 

᾿νεῖῃ, τ[Π4ἴ Ὀγουρῃξ ὑρ τῆς οἰ] ἄγη οὗ γα] ἔγοπι ἴπῸ Ἰαπὰ 
οὗ 1πΠ6 ποτίῃ, δηά ἔγοτη 411 ἴῃς ἰδης ψοΥ πα ἢΔα ἀπνοη 
1Πδτὰ: ΔΠ4 1 ν1}} ὑσίηρ [Πλοτὼ δραΐῃ ᾿Ἰηἴο {πεῖν ἰδηὰ [Πα 1 ρανα 

16 πηῖο πεῖν ἐδίμοῖβ. ΒΕ, 1 Ψ1}} βεπᾶ ῸΓ ΤΏΔΗΥ ἤβθογβ, 
5811 1Π6 ΤΟΚΡ, δηᾶ [ΠΕΥ 5841} ἤΠβἢ {πϑτὰ; δηά δίζεσ ψ11}1 
Β6Π4 ἴογῦ ΤΏΔΩΥ Ὠιιηΐοῖβ, ἀπ α ΤΥ 58}}4}} ἢυηῖ [Π 6 πὶ ἔγοιω ὄν ΟΣ 
τηουηίαίη, Δηα ἔγοηι Ἔν τυ Η1]], δῃὰ ουἱ οὗ ἴῃς ΠοΪε5 οἵ (ἢ6 

17 ΤΟΟΚ5, ἘῸΓ ΤᾺ]Π6 Ἔγε5 γέ ὩΡΟῚ 81] [ΠΕῚΓ τνᾶΥ5 : [Π6Υ τα ποῖ 
Ια ἴοπὰ ΤΩΥ ἴδοθ, ποΙΠῈΓ 15 ΠΕΣ πα Ὑ ὨΙἃ ἔοσὴ τοΐηδ 

.ι8 Εγ65. Απά ἤχβι 1 Μ1}} τεοσιάρθηβα {πεῖν ᾿ἸηἸ] χυ Υ δηὰ ΤΠΕῚΓ 51} 
ἄοιυδ!]ε ; Ὀδοδυβα πο Υ πᾶνε ἀςβ]εα τὴν ἰδπᾶ, [Π6Υ να Β]1εἃ 

14 --Ἱ, ΤῊΕΒ ΡΟΝΙΞΉΜΕΝΤ 55ΑῚ,, ΒΕ ΤῊΗ͂Ἑ ΜΟΞΤ ΞΕΥΕΚΕΕ ΑΝῸ ΤΗΕΚῈ- 

ἙΕΟῈΒΞ ΤῊΕΞ ὈΕΒΠΙΝΈΕΈΒΑΝΟΒ ΤῊ ΜΟΘΊΤ 5Ι1Ο0ΝΑΙ, ΑΝῸ ΒΙΕΘΘΕ. ὙΕῈΤ 

ΚΝΟΥ͂Ν. 

14. {λέ ἀαγςε «07.4] ὙὯῇε ἀεϊἭῆ᾽νεταπος ἴτοιῃ Ἐργρί 58.411 ραΐε Ὀείοτε 
ἴῃ Ὧενν δηὰ 5{11}1 πλοῦ τιδγνϑ]]ουβ γέβοια οὗ ἴΠ6 ρεορῖς ἔγουῃι τη οἷς ΒΑΌγ- : 
Ἰοηΐδη στηδϑίοτβ. εσβοβ 14 δΔηἃ 15, 85 85βϑυτηρ' (ἢε Ὁ] πςίηρ ἰπ κίοτα ἴοσ 
16 ΡΘορὶς ἴῃ {π6 ἔπΐυτα, ἕοστῃ ἃ ΞιυἸκηρ σοπίγαβε ἴο [Π6 σΙ οΟΙΥ σδασγαοῖεσ 
οὗ (ἢε τϑπιδίπμογ οὗ ἴῃς ραβϑᾶσθ. ϑοῖηθ ἢανα δοοογάϊηρ]ν βυρροκβεοά τῃδῖ 
[Π656 νεΥβε5 ἅ1ὸ ἱηϊογροϊαϊθα ἴγοιῃ σἤδΡ. χχὶϊ. 7, 8, στε 15 Βονσανοσς 
ὯΟ τόδβοῃ ἴο Ὀεΐϊενε (Ππαὶ ΠΟΥ ἅγο ποῖ σεηυΐϊπαθ. ὍΤηδ ῥτεδίπεςς οὗ [ἢ 6 
ἀε]ίνεγαποε 15 ἴῃς βίγοηρεβῖ ῥτοοῖ οἔ ἴῃς ρτεδίπεβϑβ οὗ ἴῃς οδ]δτη υ τ Πῖςὰ 
5411 ἤανα ρτεοθάεά, δηά [815 ἰαϑῖ 1 5 {πῸὸ πιαὶπ οὐ͵εςϊ ψὶὰ ἢ 7 ογεπ δ ἢ 
(Ὠσουρδουΐ ἴο ρίονθ. Βαβι ά6β, 1 ἰβ θαΐ συβίοτηδτ 1 [ἢ6 ρτορδεῖ ἴο 
ἴῆτον ἴῃ ἃ ὈΠρῺς τπουρῆϊ ||κὸ [15 διπιοηρ Ρ]ΟΟΤΙΥ ΟΤ 65. ἕξ οἤαρ5. 
ἐμ. 14. ἶν. 27, ν. 10, 18, ΧΧΥΙΪ. 22, ΧΧΧ. 3, ΧΧΧΙΙ. 27. 
" 16. Τῆε ρΡεορΐὶβ 5}|41]1 ΡῈ μυηίεα ἀονῃ δηὰ οἀρίυτοά, τ Πογόνοῦ (ΠΟΥ 
ΤΌΔΥ Ὀ6 ἰουμᾶ. Τὸ οΘχργοββ [ἢϊ5 νἱν ] αἶγ ἴ[ης Ῥτορῆδῖ τηαῖὶτος π56 οὗ ἴδς 
ἤρυτγαβ οὗ Βυπιίηρ' πὰ ἤϑηϊησ. ΑΒ ἃ πεῖ ψψὰ5 Ἔχίθη δα υηάοσ δπὰ 

6 Ὀΐαοα εσα 4 βῇοασὶϊ οἱ ἢϑῇ νγὰβ Ἷοϊϊεοϊε, 50 δοπιε οὗ [ἢ ΘΠ ΟΠ 
δῃουϊᾷ 5υγτουπά ἀπά ςεἶζα [ἤοβα γἢο ἀγα οοϊ δος ἰοροῖθοῦ ἰη ἴῃ ἰοἸτῃ 3. 
ΟἸΒεῖβ ἀραίη, ἢ δά ἢεᾶ ἰηἴο ἴῃ σουηίγ ἔου τεῆιρα, βου] Ὀκ ονεῖ- 
ἴακοη ὮὈγ ἴῃς ᾿ΙρὨς-ἀτιηθα Ψῆο ψνεηΐ ἱπ Ρυτϑυΐϊ κα Ὠπηΐοεβ ἰῃ ηυσεὶ οἵ 
ρϑῖιθ. Τῆς ἰδεῖς οὗ ςοπιραςβδίοῃ οἡ ἴῃς ρᾶτί οὗ ἴῃς ἴοα, δπὰ [ἢ σεγίδίηΥ 
οὗ οἀρίαγο, ἅσα τῤδ αν ουὖἱ ψΙ δαυαΐὶ οτος ὈΥ ἴπ6 δρθτγος οἰ ρὶ ογοὰ. 
ΤῊΘ Ρεορὶα Ψεζα βυβηοεΠΕΥ δοαυαϊπίεὰ νυ] ἢ τῆ 6 ὨἰδίοΥΥ οὗ [πεῖς σου ΠΕΥ͂ 
ἴο [66] (ἢ εἰρπϊβοιπος οὗ ἴμε ἀεβογρίίοη, 866 ποῖβ οὔ Ἵμδρ. ἷν. 20, 
νἸὮἢ τείεγθμοοβ ἴΠ6γα ρίνεη, 

18, 23,0] Ὀοΐοσε ἱ τεβίοσε ἴθι ἴο {μεῖγ ἰδ. 
ἐομεδὶ] Ὀδοδυξα {ποῖν β'η ἰ5 ἔνοίοά, 866 ποΐβ οἢ οἴ δ. ἰΐ, 13. 
δεεαι56 ἑλεν λαυε ἐοπί41 ΤΉ Ἰαἰῖοσ ρατὶ οὗ [δϊ5 νεῖϑε 15 Ὀδϑὶ 

δοιηονμαί ἀἰ ΠΥ ΠΕΥ, νἱΖ. : βασι ἐλέν ἐοπίρά τ» ἑακδ τοὴϊ δε εαφεαξες 



Ἄ 

αὶ ἴδε τοοβὶ ἀϊδίαπί οὗ [8658 
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εὐ θπ)6 ἱΠΠετάποα ἢ [Π6 σάτοδβαβ οὗἩ [Πεῖγ ἀθιθβίδ Ὁ] δπᾶ 
ΔΕ ΡΕ ΙΔ 0]6 [Π]ηρ5, ΟΤΟᾺΡ, Τὴῦ βίτεηρίῃ, δηα ΤΥ [ΟγΓΕ55, τὸ 
ΔΉ τὴν τείαρα ἴῃ τῃς6 ἄδγ οὗ «Ῥιοίοη, [6 (θη 1165 5}4]]} 

16 ππίο ἴδε ἔοιῃ ἴῃς εηᾶς οὗ [ῃ6 δαγίῃ, δηᾶ 5}4]} 58 Ὺ, 
ΚΕ οὐγ ἐδίῃθιβ ῃανα ἱπῃεπίβα 1165, νδῃ!ν, ἀπ δλζρρς 
Λεσγοίη Ζλεγε ἧς λῸ ρσοῆϊ. 514]1] ἃ τηδῃ τηδκε ροᾶβκ πηΐο τὸ 

Ἰξμη βοῦς, πα ΠΟΥ “74 ὯἢῸ ροάςφῦὺ Τμεγείογα Ὀθῃο]ά, 1 τυ κε 
15 ΟἤοΘ οαυ56 (δε ἴο Κηον, 1 ψ1}} οδισα το ἴο Κηον 

6 Πδηᾶ δηᾶ ΤΥ τρῃῖ; δηᾶ ἴΠῈῪ 514}} Κῆον [Πᾶΐ ΤΥ 
ψατης ἡς ΤΣ ΓΟΕΡ. 

σηλρ. ΧΥ͂ΙΙ. 1---4. 72 οὖπ ἐς ἐκαρηδίο. ἴδιος τὴς 
πφ,Ω65547} φςεὐεγιγν οὗ 1.6 εργεΐμρ εὐ ας ,ϑδηισ,εζ, 

ΤΕ 5ἰη οὗ Τα δὴ ὦς νυ το ἢ ἃ ροη οὗ ἴγοη, σηά νι 17 
ἴῃς ῥΡοϊπὶ οὗ ἃ ἀϊατηοηά: 22 “5 στανβὴ ρου ἴΠ6 [4016 οὗ {πεῖν 

97 ἐλεὶγ αἰεἰκείαίε ἐλέησε, απαὶ τοί ἐλ ἐλεὶγ αδονρείπαίοης ἔλον " ζραῖ πνεΐτδ 
ἐηπλεγίζαεέ. 

ἐάἀε εαγεαΞες οὗ ἐλεεῖν οἰείεσίαδίς αμα αὐονιῖναδ᾽ς ἐλέ»ρ:}] εἰ ποσ, πποϊεδῃ 
δηΐμλαὶϑ (οὐ δηϊπλ4]5 οὗ δὴγ Κι) οἥετεοα ἴο 1άοἷΞ, οὐ ἴῃς 14.015 {πεηηβεῖναϑ, 
οαἸ]οὰ οαγοᾶϑαβ, ἃ5 ὑεΐηρ ἴῃ (Πεὶγ ἠδίαγα ΡΟ υἱἱηρ ἴο (Π6 τους κα ἃ 
ἀεδὰ Ὀοὰγ (ΝΌΤΩΙ. χίχ. 11). 

19---21. Τῆς σοπποχίοῃ οὗ πουρῆϊ βεθὴβ ἴο Ὀε: Νοεία] 45 15 τῆς 
ἰδοϊαῖσυ οὗ ἴῃε 165, 1Ππεαὶγ Ῥυπιβῃτηεηΐ, τερεηΐδησε δηᾶ Ἴοηβεαιθηῖ 
τεξίοσαϊίοῃ ἴο ἔδνουτγ, ῬΕΙ͂ΒΕ ΥἱΠο55εα ὈΥ Πεδίῃθη πδίϊοηβ, 5}4]} ἰοδά Ἴνθῇ 

ᾶϑὶ ἴο δοκηονίεάρε [86 Τοσά. Βυῖ 5 1ξ ποῖ 
4] Ὀυϊ ἱποχράϊθϊο [ἢαΐ ἃ τηδη 5ῃοι 14 οοποίάοσ {πὸ ψουΐϊς οὗ ἢΪ5 οὐ ἢαηδς 
ἴο θὲ ἃ ροάδ Ὑεῖ Ὀεδοδιιδε οὗ [Π15 βίῃ (Δπα αἷ5ο ρειπαρϑ ἴῃ ογάδσ ἴο 
ἔτργεϑ5 ἴπ6 παίίοῃβ οὗ [ἴῃ ὀατί ἢ) αοα᾽ 5 βοννεσ 5}4}} Ὀ6 βἤειψῃ ἰουίῃ (γ 
ΕΥΪ δπὰ δἰϊγνασζάβ ἔου σοοά. 

19. »:» σἱγεηρίά, σμά γι» 70γέγ 655] τὴν σίγεηρί αμα τ.» σἱγομρλοζά. 
ΤὮε ἵτο Ηερτεν κυδείδηϊνεβ, θεΐηρ ἀογιναῖίνεβ οὗ ἴῃς βαπὶε τοοῖ, γίνε 
δῃ εἴεοϊ νι οἢ γα οδῃ ΠΑΤΑΪΥ γερτοάσςθ ᾿η ἴ6 ΕΠ] 5}. 

ΑἹ. ἐλὲς οη 4] δῦ 1815 29. ΤἼς ΡιυπΠἰϑῃπηεπΐ πον ἐπηροηάίησ 15 ἴο 
κίδηά ουἱ ἀϊκ[ποΐῖ, ποῖ ἴο Ὀ6 οοϊηραγεα ἴοσ ἰΐ8 εν 1} ΔῺΥ ΟἿΟΣ. 
8.66 ποῖδ οἡ οἤδρ. χ. 18. 

σΗαΑρ. ΧΥΙΙ. 1--4. ΤῊΣ 51Ν 15 ἵἹΝΌΕΙΙ͂ΒΙΕ. ἩΈΝΟΕΞ ΤῊΒ ΝΕΟΘΕΒ- 
ΒΑΚΥ͂ ΒΕΝΕΕΙΤΥ ΟΕ ΤῊΕ ΟΟΜΙΝΟ ΟΗΑΒΤΙΒΕΜΕΝΤ. 

1. ὦ 2εη οὗ ἴγο;} υϑοᾶ ἴοσ τηδίκίηρ ροσηδηθηΐϊ τρατκβ οὐ ἃ δατά 
ουτίλος, 6.5. οὐ τοοῖκ (Ἰοῦ χῖχ. 24). 

2οἱ» 1} ςκεταῖν, [τε “η,ρ67 παΐΐ, ἴὰ ψϊο ἢ δθῆβα [6 νογὰ ἴ5 υιϑϑὰ ἴῃ 
και. χχὶ. 12. στο ΒΟΥΟΝΕΥ ἰτ τηΘΔῃ5 [86 τρ οὗ [86 51}]1118 οἵ ῥεῃςὶ! 
πιΞεὰ ΌΥ ρστάνοσβ. 

α ἡϊα»ο"! 4] Το ΕΗ εῦτγεν ποσά, νυ] οἢ ΠΠἸκοννΐσα τηθδηβ ὦ ζ{07791, ΟΟσΌ ΓΘ 
ἴῃ ἴῃς 5695 οἵ ἀϊαπιοῃὰ «͵50 ἴῃ ΕΖεῖς. ἰἰϊ. ο; ΖεοὨ. νἱΐ. 12 (“δἀδπιδηι᾽)). 



126. ᾿ς Π]ἸΕΚΕΜΙΔΗ͂, ΧΙ. ᾿ εὖ Ἶνν. 2: 

4 Ὦδαγῖ, δῃηα ἀροη ἴΠ6 ΠοΙῃ5 οὗ γουζ αἰΐατϑβ; ψ}1151 {ΠΕῚτ Οἢ]] 
ΤΟΙΔΘΙΆ ΘΓ {Π6ῖγ δ]ίατα δηᾶ {Π6ὶγΓ σονεβ Ὁ [Π6 ριεθῃ ἰγᾷϑος 

3 ΡΟ ἴη6 ὨΙΡῺ 1115. Ο ΤΥ τποιηίΐδιη 1 (Π6 δεϊά, 1 
σῖνα [ὮΥ βυρβίδησς ἀπά 411 [ὩΥ ἰτεάβυτεβ ἴο ἴῃ6 5Ρ011, πα 

4 ΤΥ ΒΙρῇ ρίδοθβ ἴοσ 51η, [Ὡγουρῃουΐ 411 τγ Ὀοτάθιβ. Αυοὰ 
ἴσα, ἀνε {ὔγβε]ξ, 5841 ἀϊδοοηῖππα ἔγοπὶ ἴπ1ηὸ Ποηίασ6 
“ῬΙΙΩΥ (6115 υς (} ἐς. Ναί. ΧΧΧΥΝΊΙ. 15) πδὲ (ἢ6 δηοϊθηΐϊθ᾽ γεῦα τυοὶ! 
δοσυδιηϊεα ψ 1 115 οὐ πρ' ρονγετβ, δῃηᾶ ἀβεά ἴο βεῖ ἐϊ ἴῃ ἱγοη, 85 19 ὩὨΟ 
ἄοπε ἴοσ ἴμ6 υ8ὲ οὗ ρ]αζίοσβ.᾽" «2. Οοριρβ. (ἀεβεηΐὰβ 15 ἀϊβροβεὰ ἴο 
σοπησοῖ (ἢ6 Ἡεῦτον ψἱ ἢ ἃ Οτδεὶς οσά, ταδδηηρ ΘΠΊΕΥΥ Ρονάον (ἔοῦ 
Ῥο]Ἰϑηϊηρ)ὴ. ΤὨΪΐβ Ὠονγενεσ 5 νΕῚῪ ἀουθίδι], ἰῃ 5ριῖϊε οὗ ἃ ᾽ν τ 15 
βουπά ὙὨΙΟὮ εχὶϑίς Ὀεΐψθεη (ἢ ἴννο. 

Ζλεέαδί ογέλεί» σα» τὨεἰγ ἰηνναγά ἡδίατγα. “ζοτήρασε Ῥσον. 11]. 3, ΥἹἹ. 3. 
ἀ0»5] ῬτΟΌΔΟΪΥ τηεῖα] ῥσοὐεοιομβ ἤτοι [86 σογποῖβ (Εχοά. χχνὶϊ. 2). 
αἰίαγ5] δἰ ἢ ευ, Α [μ6 ἔνο δἰίαγϑβ (οὗ. θυγηϊ-οἤεχιηρ ἀπά οὗ ἱπσεηϑα σὲ - 

ΒΡΘονε]Υ) οπλρὶ γε ἴῃ [6 ΤεΏρΡ]6 γουβῃΐρ, οὐ, (ὁ) ἢ 15 τηοσε Ρτοῦ- 
ΔῸὉΪς ἔσοταῃ ἴμε σοπίοχί, δ] ίασβ δεῖ Ρ ἴο (π6 Β84]5 ἰὨγουρβουΐ 7ογυβαϊετι 
δηά Τπἀ4}.. 

. 2, Ἡάηρέ ἐλεῖγ ελίάγες γορμορεόφν...}1 Τὰ ἴῃς ἘΠΕΡ. Σ 15. ποῖ αχαϊϊα 
οἷθασ ψΠοῖμοσ {π6 ψοσὰ "οΒ] ἄσγεη᾽ 15 [6 δι θ]εςΐ οὐ οὐ]εοὶ οὗ {πε νοσὉ 
“χοιθιρεν. ἍΜ (ἢς ἰοιτοσ, οι δόθηὶς (ἢ ϑοϊηόνναϊ ρὑγοίεγδ Ὁ] 6 
τεηᾶεσίηρ, ἴμ6 τηεδηΐηρ Ψ11 θα (1) {Π6ῖγ ΟΠ] τε 5 τηϊπᾶβ Ψ}}}} θὲ ῥχο-. 
[ουμά]γ ᾿Ἰπυρτεββαα ὈΥ {ΠπΠῸ Ποττοῦβ ἰπδὶ {ΠΟΥ ἀγα οδ]]εὰ οὐ ἴο τυ 655, οἵ, 
ἸΏΟΤΘ ΡΘΠΘΓΑΪΙΥ, (11) (6 ΟἸὨΣ] ἄγεῃ Ψ1}} θῈ 50 ψε1} ἱδυρῆι 1π 14 οἱ αίτν ὈΥ͂ 
{πεῖν ῥαγθηῖβ {παΐ [86 ἰθηάδπου ἰονναγὰβ ἰἴἃ Ψ1] οἡ [6 ΘΙ 5:1|4}16βὶ 
Ῥτονοοσδίΐοη τῖβα πρ ἴῃ {Π6 ταϊπά. 1 [ἢς Ἰαϊζες τοηάεγίηρ [π6 βθῆβς 
ΜΙ Ὀ6, Α5 (Π6Ὺ τειρερεσ (μοῖὶς ΟὨ]ἄγθη, 50 ΠΟΥ σειηθροσ {ποεῖν 
Δἰίατβ, εἴς., 1.6. (1) (πεῖν ἰονα ἕογ {πεῖν Ἰἀο δ ΣΎ 1} Ὀ6 85 ρσεδίΐ ἂς ἴδ 
ΨὮΙΟὮ [ΠΥ ἴδε] 45 ρασϑηΐβ ἴοσ [Ποῖγ σμπ]άτεη, οὐ (11) τ [Ὠουρῆξ οὗ ἴῃς 
ΟΠ6 ἰ5 ΣΠΘΕΡΑΙΔΟΙΥ͂ σοπηεοϊεα Ψ ΙΓ {παῖ οὗ [Π6 οἴμεσ οὔ δοσουηὶ οὗ [Βεὶγ 
βδοῦίδοα οὗ ἢυπιδη νἱοςτὴ5 ἴο {πεῖν 140]5. 
2765] Αϑἰγέγιτα : ποῖ ργουές (ἰοῦ 566 1 Κίηρϑβ χίν. 23; 2 Κίηρϑ χυ!]. το), 

Ῥυΐ Μψοοάξῃ Ρ1]1γ5 οὐ πηγοηυπηδηΐβ 56εῖ ὉΡ ἴῃ Ποπουγ οὗ Αβῃίογεϊῃ (Αϑίαγίο). 
ὃν ἐἦέ ργέθη 7665] Ἰἰϊοταν, τῤογε σεῦ »Υ εν ἐγ. ΤὮδ Ῥγθροβι οι 15᾽ 

ἀιδέζυϊε ἴο ἐχρίαἰηῆ. [1ΐ τΔΥ Ὀ6 Δῃ ΘΑΥΪΥ ΕΥΓΟΥ οὗ ἃ σοργϊδὲ ἰῃ της ΗδθΡ. 
Αἴ ΔῊΥ ταῖς [ἢε 5686 56θηβ ἴο Ὀ6 [παἰ σίνεη ἴῃ [6 Επρ. εῖϑ. 
.8.. 0 νην νπιοιερμέαΐρ ἐπε ἐάε Μεί4)] ΤῊΪ5 15 βθηεσα! γ δοκπον]θάρεὰ 

ἴο τηθδῇ 7Τεγιβαϊεπὶ οὐ Ζίοη. ϑοῖὴβς ὑγιᾶ τηᾶῖτα 1 ἴΠῸ δοουβδῖνα, 
ρονεγηθὰ ὈΥ “ρῖνε,᾽ “ἴΠγ᾿ τείεσγίηρ [ῃδῃ ἴο {πΠ6 Ῥεορῖθ, ψγ}116 "βυοίδηςο᾽ 
δηα “ἰσϑαϑιισεβ᾽ ΜΨ11} ΡῈ ἰῃ δρροβιοη τι “τηουηϊαϊη.᾽ 76γιβαίθη ἰδ 
ςΔ]]οά Ζἀε »ιοιε»ξαΐμ ἐπ ἐάς Μεία, ποῖ Ὀδοδυβα [6 μεσ οὐ ψΏΪΟᾺ ἐξ ᾿ς 
θυ} 15 ποῖ βυσγουπάεα ὮΥ 511} ἸοΙοσ τηουηϊαϊηβ, Ὀὰϊ Ὀδοδαβα οὗ 115 
Ροβί ἴοῃ 85 ἴῃς πϑαᾶ δαηά οεηίγα οὗ ἴπΠ6 παίΐοῃ. “ΜΥ τηουῃπίαϊ π᾿ ψ}}} ἴῃ 
ΔΏΥ οα56 δυρρεβί ἴ(η6 ΨΠΟ]6 σουηῖγ. ΤῊϊβ 15 βῆενγῃ ΟΥ̓ [6 σοποϊυάϊησ 
νογάβ οὗ [86 γ6γ86. 
ρ» οὐρ}] ὄδεεαμδε οὗ ([Υ) οἵμ. 80. ἴῃ οἢδρ. χν. 13, Ὑ ΙΟΝ δἰπιοβὲ οο- 

ἰποϊάε65 ἰὼ Ἔχργεβϑίοῃ ἢ {115 ΝΘ 56. : 
.4. εὐεῖς ἐλγεο7] ΤῊς οὔρὶπαὶ ργοΌΔΟΪΥ πηθδῃ5, ἐλγοιρά ζλέμέ στον ἤποιῖε.. 
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(παῖ 1 ρανα (66; ἀπά 1 51} σαυ5ε ἴδε ἴο 5εῖνε {Π1Π6 
Θηθηΐθ5 ἰῃ ἴῃς Ιαπὰ πῃϊοῖ ἴμοὰ Κηοναβὲ ποῖ: ἴοὺυ γε ἤᾶνθ 
Κυγά]εά 4 ἤτα ἴῃ τοῖς δηρεγ, τυλέοζ 5}.8}} Ὀυτη ἔου αν εν. 

5---8. δὰ ὑτ νιᾶρ σασς 10 5:7 μεζίον, χα11ἢ ἐπ Οοά 10 
ἀξ 56Ω2712}. 

ΤΠ αὶ ἢ (ῃ6 ΤΟΒΡ ; (υτοοϑά δέ [ἢ6 τηδὴ [δὲ ἰτιιϑίοι ἢ 1 9 
τῇδ, δηα πᾶ κοῖῃ ἔφθη 15 δίτω, δπα ψνῆοβε ἢδαγὶ ἀδραγίθιῃ 
ἔγοτη 106 [ΕΡ. ἘΕῸΓ ἢδ 541} θ6 {κὸ ἴ[6 ποαίῃ 1 (ἢθ ὁ 
ἀεδογῖ, δῃὰ 51Π4]}1] ποῖ 566 ἤρθη ροοᾶ σοτησῖῃ ; Ὀυΐϊ 58}4]]} 
ΣΠΔΌΙΣ τ[ὴ6 ρδιοῃεά ρ͵δοθϑ 1η τ(ἢς μι] ἄογηθβ5, “π ἃ 541}1 ἰΙαπὰ 
δῃᾶ ποῖ ἸΠΠΑ 16, ἘΒΙ]επβοα ἐς [6 τηδῃ [ἢαΐ {γυκίειἢ 1η [Π6 7 
ΤΕ, δπα πῆοβα ορα [ἢ6 ΟΕ 15. ΕῸΓΣ ἢ6 5411 θ6 88 ἃ 8 

αϊεομίέμμ)] ἸΏοθγα βθοβ ἃ χείδσγθηοα ἴο 50 ἢ Ρδβθαροβ δ5 - Εχοά. 
ΧΧΙΠΟΙΣ, Πατα [ἢ6 βατὴθ ΕΓ 15 6 οὗ [Π6 τεϑί ρίνεη ἴο ἴῃ ἰδηᾶ ΕΥΕΥΥ 
βανθηῖτῃ γϑᾶσ, δῃὰ Ὀδιῖ. χν. 2, ΘΓ [Π6 τείεγθησα ἰ5 ἴο [ἢ6 βεϊἰηρ ἔτεα 
οὗἉ οτγεαϊϊοτβ ἴῃ [86 βενθηῖῃ γεασ. Τά 4, μανίηρ ἀϊδτερατάεὰ ἴΠε 58Ὁ- 
Ῥαδιῖςδὶ ταδὶ ἴῃ {ἰπ|65 ραϑί, Ψ}}} Ὀ6 ἰοτοβα ἴο χεοορῃΐβα 1ἴ ΠΟΥ͂ ΕΥ̓͂ Ὀεὶησ 
ολτιγ θα δαΌΤΑΥ ἴτοτι ὮοΥ ἰδηά ᾿ηΐο σαρίνγ. 866 2 (ἤτοηῃ. χχκνὶ. 21. 

Εοτ ποῖεβ οἡ ἴδε τεϑὶ οὗ ἴΠ6 νεῖϑε 566 Ἷῇδρ. χν. 14, ψὨΙσἢ οἰ οσΕἶῦ 
ΤΟΒΟ 165 ἰΐ. ὶ 

δ--ϑ8. ῬΑΙΤΗ ΙΝ ΜΑΝ ΙΕΛῸΝ ΤΟ ὈΕΘΤΑΌΟΤΙΟΝ, ἙΑΙΤΗ͂ ΙΝ ΟΟ. το 

ΘΕΟΌΚΕΙΤΥ. τῆς 

δ--8. ΤΠο δηιΠεϑῖς ἴῃ (656 νεῖβεβ ἰβ 5ΠΟΓΡΙΥ ἀεδηρᾶ, (ἢς ὐδ 
σοῦχοοβ οὗ δυϊηδη οοπάιποϊ τηλκίηρ ([πΠ6 τπεη ΨὴῸ ῥτγδοίϊβεα πεῖ τε- ἢ. 
βρεοιίνεϊν ἴο ἴδάε δηά ἰο βουγβῇ. 

δ. Οπνγερ δὲ ἐλε νιαρ...}1 ὙὙὨϊΚ 15 βξυρροξεά ἴο μανὲ ἀϊτεςϊ τείεγεηςθ 
ἴο Πεδβοϊαϊκῖπι, ψἢο τενοϊεὰ ἴτοα ΝερυσΠμδάηοζζασ ἀηα Ἰοοϊκεα ἔοσ δὰ 
ἴτοῃι Ἐργρὶ (2: Κίηρϑ χχῖὶν. 1). 

ἀίς αγρε) ἴῃαι οὐ ψὩΪΟἢ 6 ἀερεπάς ἴῃ οτάου ἰο δἰΐδίη ἢῚ5 τυδηΐβ. 
8. 21ὲ ἀεαίλ) ταῖμου [86 ἀθβυιυυὖϑ 835. Α 5ἰπηῖϊ]αῦ ψοσγά 15 σοη- 

ἀετεὰ ἀεαζά ἴῃ σμδρ. χὶνἹ. 6, ψογε [6 βαπλθα σογσζθοίϊίοη 5ῃου]α δοσοογά- 
ἱηρὶν Ὀ6 τωδάθ. Τῇ ΟὨΪΥ Οἴου οσουστθῆςα οὗ [ἢ15 ψοχζά ἰς Ῥϑ. οἱ. 17, 
ὙΠ Ε͵Ο ἴῃ 6 56 η56 15 ποί ἀουδίπι!. Εοτγε 1 15 ρσγοῦδθ]α παῖ [6 τεηάοσγίηρ 
οὗ (86 νοσζὰ ᾿γ [ῃ6 ἤδπις οὗ ἃ ρΙδηΐ (ἃ τεῃάθυηρ ΝΜ ὨΙΟἢ [85 ἰουη ἰΔΥΟΌΓ 
ἔτοτῃ ὙΘΓΥ͂ ΘΑΥΪΥ {1π|65}) ἄσόβϑα ἴτοπὶ ἴΠ6 βρροβεα Ὠδοαϑϑι ιν οὗ τηαϊκίηρ ἴΐ 
Βιαυπηοηῖζα οἰ βοὶν 1 νεῖϑα 8, Ἔβρεο δ} ]ν δ (Ὡς Ατδθὶς γνοσά ἴοσ “ημ12 67 
15 οὗ 5ίτη]ασ βουηδ. Ὑνο βρεοϊθ5 ΟἿΪΥ οὗ Βϑαίῃ στοῦ ἴῃ ῬΑ] εϑίηθ, (ἢς 
οὔς (Ετίςα νᾶρϑῃ5) οἡ (ἢ6 οσοαϑὶ ρἷαϊης (αὶ ποῖ ἴῃ Ιαγρα χιδης 165), (ἢ 6 
οἴδες (Ετίςα οὔθηῖδ] 5) ου 1 ϑραηοη. ὙΠογαίοσα 1 ΔΩΥ οαβ6 ἴῃ6 Εηρ. 
Ψεῖϑ. 15 ἱῃδοσυσζαῖα. 

σἀαπί νοΐ σέε τοάφρε ροοα εο»εφ.1}] 5}.4}1} αν ἢὩοὸ ὄὌχρεγίεπος οἵ ροοὰ 
ἰοτῖσπα. 

8. ἀπ «λαϊ δε ας α ἐγε6] ΤὮς ἴτιασε οὗ Ρ5. 1. 3 15 ἤδγα τῇοσε οἰαθογδίεϊυ 
ἀενεΐορεά. Ὶ 
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[66 ῥἱαπίοα Ὦγ ἴῃς νδἴειϑ, δπὰ ζζαζ ϑβργτεδάδι οὔ μεσ σοοῖξ 
Όγ ἴπε πινεσ, δηα 5}41}] ποῖ 5σεὰὲ ψβοῃ ἢεδὶ σοιηεῖῃ, Ὀυῖ Ποῖ 
Ιοδῇ 5.41} Ὀς στεεῆ ; δηά 5881] ποῖ Ὀὲ Ἵοδγείῃυ]! 1π ἴῃ γεᾶσ οὗ 
ἀτουρθῖ, πεῖ ῖΠεσ 584]} σεδϑς ἔγοσῃ γιο  ἀϊηρ ἔπ, 

9---τ1. ΑἹ ευϊεξεά ἀευίεες σοῦ τσῖἶ Ζείεε απο δωρεά. 

ΤΗΣ Πεοατῖ ἐς ἀδοει Ὁ] ἀθονα 411 ἡάζπρε, δὰ ἀεβρεγαδίεν 
το ψιςοΚοα : πῦῆο οδη Κπον ὃ [τῆς ΟΕ βϑάαγοῖ ἴῃς Ποαγῖ, 7 

ΕΥ̓͂ [6 τεῖπηϑ, ὄἄνεὴ ἴο σῖνε Ἔν ΕΓΥ τῇδ ΔΟσΟσΟηρ ἴο Ἦ15 ΨΔΥ5, 
τ σπαᾶ δοσοτάϊηρ ἴο {πε ἔπι οὗ ἢ15 ἀοίΐηρβ. “45 ἴῃς ρατι ρα 

βιτ(οἴἢ οη ἐργε, ἀπᾶ δαῖσῃεῖῃ Ζήφρε ποῖ; “9 ἢ τπδὲ ρσεϊίοῖῃ 
τίς ας5, δηά ποῖ ὈΥ͂ πρῆϊ, 5141} Ιεανὲ ἴΒθτὰ ἴῃ [Π6 τοϊάϑὶ οὗ ἢϊ5 
ἄλγϑ, δῃὰ δἱ ᾿ΐβ εῃὰ 5841} θὲ ἃ [οοἱ. 

“λα ποί 546] “λα ποῖ ἴϑδσ. οῖν τοδάϊηρβ, ἀἰθβοετίηρ οὐἷγ ὮΥ ἃ 
Ἰειῖεσ, οοσιγ ἴῃ ἴπΠε Ἠεῦτεν. Ὁηαῖ δἀορίεα ὈΥ οἷιν Ν ετβίοη 15 ὑΡσοσδΌΥ 
18ε Ἡμο ΟὨΘ, ἃπὰ δγίϑεϑ ἔσοιῃ ἃ ἀδεῖτε ἴο τηδῖζα 1ἴ δηϑυγετ 5111] τῶοσε οἱοβεὶ 
ῖο ΡνΟΙ, Φ 

9. .-1Ἰ1. ΑΙ], ΨΙΟΚΕ. ῬΕΝΙΓΕΞ ΟΟΥ ΣΙ, ὈΕΤΕΟΤ ΑΝῸ ΡΟΝΙΞΗ. 

Ζ 9. βεὴ ῬΙΟΒΘΡΕΙΙΥ δη δάνεγϑ Υ ἀτὸ (ἢυς τηεϊεά ουϊ ἀπὶ ἡρρ θὰ γῖο 
΄ {Πεῖνγο ρτοδί οἶδϑϑθβ μὴ ἱ τοδηκίηά, [ες Οοὐ- ελτίηρ δπὰ ἴῃς ν]οϊκεά, μον 15 

ἴςτηαδΐ 4}} ἀο ποῖ ίοσ ἴῃς βαϊκα οὔ ἱΠεῖσ ον ἱπίογεσίβ ρ855 ἔγοιῃ ἴῃ ἰδίῖοσ ιὸ 
1ῃς ἴοστμεσ ἢ [ἰ 15 Ὀεσδιβε οἵ [Ὡς ἰῃπαίς ἀεργανιν οἵ [με Βυτηδη Βοατσί. 

ἐἶεεῤεγαζείν τοίρξεα]] ἀθβρουδίΘῚ κἰοῖκ. Τῆς βαπῆς ποχζὰ 15 ἰσαποϊοιϊοὰ 
ἑμαεγαδίξ 'ῃ σἤΔΡ. χν. 18, χχχ. 12. 

10.0. 72}ε Ζογά ςεαγεΛ ἐἦξ ἀεαγί, 7 ἐγ’ ἐλε γεῖμ 5] (Οοιηρασεα χὶ. 20 δῃὰ 
ΧΧ. 12. 

2“05}5] ΨὝΑΥ. 
11. 41: 1λε 2αγέγίαρν... 415 116 δαγέγιαρε ῥέοι μ ἐσρ5 τολέελ :'ε ζαξαῖ 

μοί. ΤὨΪΚ5 15 ῬγΟ ΔΌΪΥ ἴῃς ΟἸ]οβου τεπάσεηρ. ΤΏ ΗΘ}. τεπάαετοὰ πῃ ἴῃς 
Ἑηρ. εις. εἰ ελ ο᾽ε οσσυγβ ΟὨΪΥ οὔσας Εἰϑενῃοετε (15. χχχῖν. 15) “οὗ ἃ 
πῆς (Α. Ν. ρτεδλὶ ον]) ραϊμβεηρ ΠΟΥ Ὑσμθς ἰο Κεορ τβεῖὰ Μάστη, Ὀπὶ 
{16 τοοῖ 15 ἰουῃα {τε  ἜΏ1)}γ 1η ἴῃς (ΒΑ]άεδε ἰπ ἴῃ 6 5δεῆβε οὗ ἰαυγίηρ ἢ ἃ 68 
Ὑ{Ὶ ἐβρεοΐδὶ τείεσεηςε ἴο Ὀἰταά5.᾽" «52. Ορρερ. Νε πεεὰ ποῖ ἴδκε 
βἰαἰετηδηΐ ἴο ἱπάϊςαίεα τηογο [ἤδη ἃ ρορυΐαγ Ὀε]εἴ οὗ [δι ἀδγ, οὗ ψὩϊοἢ ἴῃς 
Ρτορδεῖ δναϊϊεὰ Ὠἰπηβεὶ ΕΥ̓͂ ΑΥ οὗἁ δὴ 1]]υϑϊταϊίοη. Α 1ε585 ρσορδῦϊε ὃχ- 
ὈΪπαίίοῃ οὗ ἴῃ βεῆβε οἵ [6 ρᾶβϑαρα 15 [ἢδὶ ΨΈΙΟΙ πα 65 ᾿ς 1] υπιταῖῖοι 
ἴο σοῃκῖϑί ἰῃ (158, νἱΖ. [πὶ ἴῃς μασι ᾶρε οαἱϊς τῃ6 γουηρ οὗ οἵδε Ὀἱτὰς 
ὑπάοτ ΒοῚ πῆρ, Ὀὰϊ (παῖ [ΠΟΥ ἔογβακα ΠΟΙ ἤθη ἴΠ6Υ ἢδαγῖδο Οἵγ οὗ ἴῃς 
ἴσας Ρασεηῖ. ἴῃ δΔῃῪ οᾶϑε ἴῃς δρριοδίίοη 15 ρ᾽αῖη. ἘΠΟ 65. πη]αννί }γ 
οἴΐδῃ δῖα 85 ργδοδγίουβ δηᾶ Ξῃοσχι]ϊνεά ἃ ἴοῃ 85 ἴῃς γουην ἴδιδὶ 
νε ποῖ Ὀδεη Ὠδίοῃεά Ὦγ ἴῃς Ὀἰτὰ {μαι που]ὰ Ρ655 ἴογ ἰμεὶγ ραγεηῖ. 
σλαΐὶ ἑεαῦε ἑλενε ἐρε λέ »εῖατί οὗ ἀὲς (4»5) Ἡρστε δραΐῃ βοῖηθ ἢανο βϑθῆ 

Δ Δ] υβίοῃ ἴο ἴῃς ίαίς οὗ 76 μοϊακῖτα, ψ8ο αἰεὰ «αἱ ἔπε ᾶσε οὗ (δ᾽τιγ-αἰχ 
γεδῖβ. Βαυϊΐ [Ὡς ἀουδί ου ἴδε ρασί οὗ ἴῃς ρτορδεῖ ἐχργεβϑθὰ ἰῇ γεζ. : 6 δὲ 
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12---τἰἃ, ΖΑγομρλομέ αἰ τζε γοῤἧῥεΥ ἠοοξὲ 1ο Οοά ας Ἢ» 
ΘΖ. 1027. Οὗ ζἦοδο τυἦο 2γοῦε γα: γι. 

Α ρ᾽οηους ἈΙρἢ Τἤγοηα ἔγοσα 6 Ὀεριηπίηρ ἐς [6 ὈΪάαςα οὗ τὰ 
οὐ βαποίπατγ. Ο ΤΟΒΡ, [πῈ ἢορα οὗ ϑγδε], 41} [δῖ ἔογβακα 1, 
[Π66 5}.4}} 6 δϑῃδιηξά, δηᾶ πεν τἢδὲ ἀερατγί ἔγοπι τὴς 5}4]] 
6 νὺ7υ7ιτίθη τῇ [6 δαγίῃ, θεοδιβα [ΠΟΥ ἤᾶνα ἰούβακθη (ἢ 
ΤΟΆΡ, ἴῃς ἑουηίαϊη οὗ ᾿νίησ νγαΐετβ. Ηθαὶ τὴρ, Ο ΤΟᾺΒΡ, τῷ 
ΔΗ ΊῚ 50.4}} Ὀ6 Ὠφα]βά ; ϑᾶνθ ἴη6, δηῃά 1 5}4]}] Ὅδ6 βανϑά : ἔοῦ 
ἴοι αγΖ ΤῊΥ ῬΓδῖδθ. Βα], [ΠΟΥ 54Υ υηΐο τῇρ, ΝΥ ΘΓΕ ΖΣ το 
(ὴ)6 ψοτγά οὗ ἴη6 ΤΟ ΒῸ ὃ ἰδεῖ 1ἴ σοπθ ἤονγ. Α5 ἔογῦ ἴη6, 1 ᾶνδ τό 
ὯΟΣ Ὠαβίθηθδα ἔγομπι ὀεζηιρ' ἃ Ῥαϑίογ ἴο Ὁ] ον [ἢ66 : παὶῖ θοῦ 

ἴο [Πε ΙΠ]ΒΙπιεπὲ οὗ Τετειηΐδῃ 5 νογᾶβ, πηδῖκεβ ἴξ ἀη]Κοὶγ τμαϊ 50 ταπιαυῖς- 
8016 ἃ ρῥζοοῦ οὗ μἴβ (γα τἢ-ϑρεακίηρ μά Ῥεδη δἰγεδαν δῇογάε. 

, 18--18. ΤΗκΟυΘΗΟΤ ΑΙ, ΤΗΕ ῬΒΟΡΗῈΤ ΤΟΟΚ5 ΤΟ ΟΟὉ ας 
ΤῊΕΞ ΘΑΝΙΟΚΒ Ὁ ΤΗΟΞΕ ΗΟ ΡΕΟΥΕ ἙΑΙΤΗΕΙΙΤ. 

12,138, ὙΤΠαθθ νεῦϑαβ ΔΥ6 ῬΡΥΟΌΔΌΪΝ ἴο 6 αἴθ ἃ5 οἣς βεηίεηςθ, (ἢς 
ΨΠΟ]ς οὗ νεσ. 12 Ὀεϊηρ ἴῃ ἰοστῃ δὴ ἰηνοσαίίου οὗ [ἢ6 [Θ6Π1ρΡ]6 85 [6 βοδὴδ 
οἵ Οοάΐξβ ν΄ 5106 ρίοσγ, δαΐ ἰὴ τϑα! ν δὴ δἀάγοθϑ ἴο ΗΠ πλ5ο]ῖ. “4 ζάγοηε οὔκ 
φἰονν, ἐχαῤίδα γγορε {λέ ὀερίγιλίρρ, 18.4 2ίαες 977 σῃγ σαγριείμαγγ, ἄσοῥε οὗ 
“ςγαεί, τάς Ζογε, αἰ ἐλαΐ 7ογεαξε ἐΐφε, εἰς. ϑυςῖὶ δὴ δἀάγεοββ ἴο ἴῃς ἴδιη- 
ΡῈ 5 ΌΥ̓͂ ΠΟ πιϑδῃβ ἴῃ οοπῃηϊος ψΠ οΠαρ. νἱϊ. 4, ψ Πθγα 1ἀο]αίεγβ ἃ.α 
ψασγηεά της {Πεῖτ [εε]ηρ' οὗ βεουΥ ἴῃ Ὀεὶηρ [6 Ροββεββοῖβ οἵ [π6 ἤουβα 
οἵ Οοά ἢ 11-ἰοὐπάεά, Ἡξτγε ἴῃς τειηρῖὶς ἰ5 βροίβη οὗ ἴῃ 115 τοϊαϊίοη ἴο 
ἴπι6 Ὀε]ενεῖβ, νἤοϑε ἸΟῪ ἴῃ ἰἰ τοϑίθα οἡ {πεὶγ ἕλῃ ἰπ ΗΠ ῆοῸ νγὰ5 σὸ- 
νελὶϑά τὩτοιρἢ τ[ῃς σον (μαῖ δροάς οἡ {86 τηδγογ-υβεαῖ. 

18. «λαϊί ἐδ τυγτδέδηι τε ἐλδ σαγίλ] 5}.4}1 ἀἰβαρρεασγ, {6 ψυυιηρ᾽ ἡ. ΔΗΥ͂ 
βοίϊ ξαρβίαποθς Τα 51 Π}}}|6 νου]Ἱά πδίυσα!ν συρρεβί σοὶ ἴο [ἢ ρτορπεῖ. 
““ῬΎΟΙΩ [Π6 5οδυΟ Υ οὗ νυ ηρ πγαίογιαὶς ἃ ἐνθῖ σονεγεὰ ψ ἢ βαπά 
5 υϑεᾶ το ἰῃ15 ἀδν ἴῃ βοῇοοὶβ ἴοσ ρίνίηρ ἰσββθοηβ ἰῃ ψγκηρ; δηά (ἢ 6 
Αταῦς αν ἃ πιδίῃοά οὗ ἰογσίπηθ- [6] Πρ, [6 ἱηνθηϊίοη οὗ ψν Ὠοἢ 15 δϑοσὶ θα 
ἘΥ͂ ἴΠεπὶ ἴο [ἢ 6 ρδίτασοῃ Εποοἢ.. εβεοιοα ὈΥ Τσετίαϊη βῖρῃβ ἀγα ἀροῇ 
5Δηα." 52. Οὐ). . : 

Ζ}ε 7ρεγ1611] ὅδ οἤδρΡ. 11. 12 ψ τ ποΐθ, αἶθο ἴχ. 1. ᾿ 
7Τασγθιηϊδῃ ργὰγϑ ἴμαὶ (οα᾿β ὁμασζδοίοσ ἔοσ [δ 1}. 6855 ΤΥ δα νη 

ἀϊοαίοα τη ἢϊ5 οὮ οδ56. ὃς 
16. ΤῊΪΚ νεῦβε 5ῃεννβ [ῃδΐ [86 {{π|6 15 Ὀείοσα [6 σαρίυτα οὗ Γ σιιβ8 18 πὰ 

αἱ [ῃε επὰ οὗ Τεῃοϊαἰκῖ τη 5 τεῖίρτι. [1{{παᾶὶΐ Ἔνθηΐ ἢδά οὐσιττεά, [6 Ρεορὶδ 
νου] ποῖ, 85 ἤθγα, σῃα!]}εηρε ἴῃς ῥσορμεὶ ἰο ροΐηϊ ουἱ ἃ {]]πιεηὶ οὗ 
Ὧ15 Ργορῇεοὶεβ οὗ νοα. 

9,10} ποῖ ἀςποίίπρ {ἰπλ6, Ὀπὶ ἴῃ (ἢ 6 Βθηβε οὔ 7 2γαν ἔζεε. 
16. 2αείο7] ΠῚ Ψοτγά 15 σεῆσγα!! Δρρ]εα οἰβαννμεγα ἴο Κιῃρβ οἵ 

οἴδεοσ συ]εῖβ (566 οἢΔΡ. 11. 8, ψψἱτἢ ποίθ). ὙΏΘΓΘ 15 0 ταὶ] αἰ η σα ΠΥ Ὠον- 
ενοῦ ἴῃ υπαουβίαπάϊηρ ἰἃ ἤδτα οὗ 7εγευηϊδῃ (απ 5: μυ}] ]Ὺ οὗἩἨ οἴ πεβ ἴῃ 
ΧΧΙΪ. 22) ἴῃ ἢΐβ σαρδοῖγ οὗ ἰεδάθσ, δυς μου αἰίνεὶυ συϊάϊηρσ [6 ΓπουρὮ 5 
δΔηά δοίβ οὔ [Π6 ρεορὶε. (οχηραγε “" βῃερῃεσα " ἴῃ Εοο]εβ. χὶϊ. 1α. : 

ἐο γ,οἰϊοτν ἐλ46] αἴνοσ {λες. ἼῊΏΘ βθῆβθ, ἡ Ὠ]οἢ 15 οὐβουγαα ἴῃ ἴἢ6 Επηρ. 

ΤΕΚΕΜΊΙΑΗ 9 
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Ἵμανα 1 ἀεδιγεά τ[η6 ψορίαϊ ἄγ ; ἰῃοι Κπονεβῖ: ἴμδὲ ψ ΏΙ ἢ 
17 

18 

1) 

οδτὴς οι οὗ ΤΩΥ̓ 05 ν5 τρῇϊ Ὀεΐογα ἴἢ66. Βα ποῖ ἃ ἴειτοσγ 
πηΐο τὴ : ἴ[ἢου αγΖ ΤΥ ὮΟΡΕ 1η ἴΠ6 ἀδγΥ οὗ εν]. 1,60 (θτὰ 
Ὀδ6 Ἄσοπίοιμπαρσαά τπδῖ ροβθουία στηθ, Ὀυΐ ἰοῖ ηοῖ τὴς θὲ οου- 
ἰουπάρά: εἰ τ[ἤδπὰ Ὀ6 αἰδτηαγεά, μὰ Ἰεῖ ποῖ πηα Ὀ6 ἀϊδτηαγεά: 
τη ὑροὰ ἴμθπὶ (Ὡς ἀδγ οὗ 6ν}]}, αῃὰ ἀδϑίγου ἴπθπὶ τοῖζά 
ἀουθὶε ἀεϑίπιςίοη, 

19---2ὴ. Οὐ)» 19.116 Ζατν τοῦδ γεΐ ἐπδμγὸ 2γοςῥέ7 2}. 

ΤΠ 5814 ἴΠ6 ΓΟΚῸ υπίο τηδ ; 6οὁ δπᾶ 5ἰαπά ἴῃ (ἢ ραῖς 
οὗ [6 ομΠάγεη οὗ ἴῃ6 Ρδορῖΐε, ν ΒβεγθΌγ ἰῃς Κίηρβ οὗ [πάδἢ 

Ἅ εγβ., ἰβ οἱ οβοῖν σοηηθοίοἁ ἢ τῆς συποοεάϊηρ οἴαυβθ. Τογεμίδῃ δὰ 
ΠΟΙΙΠΟΥ βουρῃς ἴο γαβίρτι ἴῃς οῇῆος οἱ εΐηρ 85 1 ψΕ͵Ὲ 8 δϑϑϊβίδηϊ- 
5ῃθρδεχά, ἀϊτεοηρ ἴῃς 5ῖ6 05 οὗ [Πδ6 ρθορὶθ ἰὴ 86 ρδαΐῃ νυ ο Οοὰ μαὰ 
τηδιϊκοά ουξ ον ἰδ), ΠΟΥ Ψεγα ἢὶς ἰογϑοδϑῖβ οὗ ΒΟΙΤΟῪ ἴο ὃὉ6 υπάοτχοϊοοὰ 
85 τηδδηΐϊηρ ἴΠαἴ Πα Πορεά ἴοσ [Πδἰ ΠΟ ἢς τῆυ5 ρτεαϊςϊεά. 

ζλδ τοοεξμεἰ 44»}}] ἴδε ονεγίησονν οἱ 7εγιβαΐθση. Τῆς νοσγά ποῖα σθῃ- 
ἀοτεά “νοεία]᾽ 15 [6 5ᾶπὶι6 δ5 ἴῃς “" ἀεβρεγαίε!γ ν]ἱοκεὰ ᾿" οὗ νεῖ. 9, 
ὝΠΘΓΟ 566 ποΐθ. | 

᾿ ζλοῖς ξμοτυεσῇ Ἠξ δρρϑαϊὶς ἴο Οοὰ ἰο σοηῆττη ἢΐβ ῥγοίδϑβί. 
“ας γίρηή] ψν88. Τὴδβ ἱπβογίίοη οὗ ἴῃς ψοσζά γέρλζ 5 πὶ οδάϊησ. 

ἌΝΒδἱ 7ϑγεσησδῇ σα }]ν βαγϑ 15 (πΠαΐ Ὦ15 ννοτὰβ ψοσα ποῖ ἢϊ5 οννῃ, πὶ το τα 
8}1 5ροΐίζκθβῃ δ5 ἴῃ Οοά β β’'σῃϊ δῃηά ἴῃ οι ] Ἔδησα 1 ἢ ΗΠ Ψ}}]. 

11. 127707] ἃ οδυδε οὗ ἀΐριαγν,. 866 Ἄοὔδρ. ἱ. 17, Ὑ ἢ ποῖ. ΤΏς 
βδῖὴς ψοσζὰά (ὐέσριαγεά ) οσουτα ἔν 6 1 ἴῃ6 βυςοδοάϊηρσ νογβα. 
᾿ λοις αγί τὴν ἀοβε)] ἴῃ δοοογάασπος ψ ἢ τῆς Ργοπιῖβα οὗ οἢδΡ. χν. 11. 

18. αἰεείγον ἐλενε τοίζλ ἀοιεῤές ἀξείγμεΐ9.} ὌΓΘΒΙς Ἰποτὴ ἩΠῸῈ ἃ δου 19 
Ὄχοδικ. ΤῊ] ΓΔῪ τηδδη ἃ [16 γα ]ν ἰννοίο]ὰ Ρυμιβῃπαθηΐ, ἴῆ6 ομδ 
ἴοχ [Βεἷσγ Δροβίδου 85 ἃ ῃδίΐοῃ, {πε οἱ πεν ἔοσν {πεῖν ἰγεδίηθηΐϊ οὗ [δου ῃ, 
1ι 566 πὴ σζοσε ᾿κεὶγ Βόνανοῦ ἰΠδὲ αρεόίε 15 τ ςΥΕΪγ δαυΐϊναϊεηϊ ἰο φζζε», 
ἐορεβέξίε. 

49--27. (ΟΟΝΕΟΚΝΜΙΤΥ ΤΟ ΤΠΕ ΤΑῚ ὝΝΙΠ1, ΥΕΤ ἘΝΘΌΞΒΕ 

ΡΕΟΒΡΕΚΙΤΥ. 

1Ὶ 15 ἃ φυεσίοῃ ὙΠ ῖΠ ον (ἢ]5 ΡΓΟΡΉΘΟΥ Ὀ6 4 σοπίϊημαίίοη οὗ ἴῃ 6 ῥζγὸ- 
ςοάϊηρ, οΥ ἃ 5ῃογί βεαραζαῖς ργορῆεξου μ᾽δοεά ἤδσε υΐϊ ανίηρ ὯῸ ἐπητηδ- 
ἀϊαδῖα σοηποχίοῃ ὙΠ ΔΩΥ οἴπεσ. Οἡ ἴῃ6 ΨΠΟ]6 ἴξ ἢὰς πε δἱῦ οἵ Ῥεΐῃσ 
(ἢςε Ἰαϊίεσ, ψν βεῖῃοσ να σοηβίάογ [πὸ τηοᾶς οὗ 115 Ἰηϊτοάποίίοη, 115 50) Ἔςῖ- 
τηδίζοσ, οὐ 115 σεπεσαὶ ἴοῆθ. Τῆδ ἀσργαν!ν οἵ ἴπ6 Ρρεορὶς ἀοεβ ποὶ βοθῦι 
οἵ ξβυςἢ Ἰοηρ᾽ 5ἰδπάϊηρ ΟΥἩ 50 Ὠορεἶθββ 85 ἴῃ ἴῃς ἰοσπεῦ ργορἤοοϊεβ. ΤΏς 
δία ἶατν Ἰδληρυαρα ἰῃ οἶδρ. ΧΧΙΪ. 1--- 5 σῖνεβ 5οῦγε ργοῦδὈ 1} ἴο ἴα Ἠεϊϊοῖ 
1μαϊ [Ώς ἵννο ψετε οοιῃηροβεά δῦὔοαυϊ ἴῃ 5βδπιῈ {ἰπ|6. 

10. τἠὲ ἐἀλτάγερ οὗ ἠἀφ βευῤίη] ΤῊϊβ ἐχργεββίοῃ πλδΥ τπεϑῃ οἰϊ μεσ ἐδε 
ἐοπενεοῦε ῥεοῥίξ ἃ5 ὁρροβεῆ ἴο ἴῃς τσ (30 :ῃ σΒϑΡ. χχν!. 23 δηὰ 2 Κίηρς 
ΧΧΙΣ, 6) οὐ ἐλε ἐαέίν 85 ἀϊβιϊηςϊ ἔγοτῃ ἴῃς ῥγίεϑῖβ (50 ἱπ 2 (σοῦ. χχχυ. 6, 



ς Ὑϊενοιίοη 58}8}} θὲ 186 ἴὮγεε σμαγδοίθσιβις ἐεαΐασεβ οὗ ἴῃς [εν ]58 διδία, 1 
εἬ 
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ςοπα ἴῃ, δηᾶ ὈΥ ἴῃ ψΏΙΟὮ ΠΟῪ ρὸ ὁπῖ, δηά 1 41} [ῃ6 χαῖδϑ5 
οὗ [Ἐπι54]6 πὶ ; δηᾶ 584Υ πηΐο {Π6 πὶ, Η δῦ γε [ἢ6 ψογὰ οὗ [δ ὁ 
ΤΟΚΡ, γε Κίηρθ οὗ Πυἄδῃ, δηᾶ 411] Τυἄδῃ, δηά 411 ([ἢ6 ἴη- 
Βαθιϊδηῖς οὗ [6|58416 πη}, [ηδὶ Θηἴοῦ 1 ΌΥ [666 ραίθ5: Τῆι :ε. 
54: ἴ[ῃῆ6 ΓΟΒΡ; Ταάκε Ὠδρα ἴο γουγβοῖνεβ, δῃα θα Ὧο 
Ὀυγάσδῃ οὐ {Π6 5α δι ἄαγ, ποῦ Ὀπηρ 22 ἴῃ ὈΥ 1{1|Ὲ ραΐε5 οὗ 
7Θγιβαί θη ; ΠΕΙΓΠΘΥ ΟΔΙΓΥ ἑουἢ ἃ Ὀυγάρῃ ουὔϊ οὗ γουῦ Ὠοιι565 322 
οὔ ἴῃς βαΌΡαιἢ αἀδγ, ΠΕ Γ ἄἀο γε δὴν ψοσκ, Ὀι{ ΒΑΙϊονν γα 
ἴῃς βα ραιϊῃ ἄδγ, ἃ5 1 σοτητηδηθα γουγ ἔδίμειθ. Βιΐ ΓΠΘΥ͂ 33 
οὈογρά ῃοΐ, ποι Γ ̓πο]ηρα {ΠΕ ῚΓ δαγ, Ὀὰΐϊ τηδάθ {Πεὶγ πο οκ 
56Π{ἰὺἐἔῸὉτῃδὲ Ζῴεγν τοῖρῆς ποῖ ἤθαγ, ποῦ γσεοαῖνε ᾿ηϑίσαοοη. Απά 24 
11 5041} σοπλα ἴο Ρ455, 1 γε ἀΠ σελ ν ἤδαγκοη υηΐο τη6, 5811 
τὴ6 ΙΟΚΡ, ἴο Ὀπηρ 1η δὸ Ὀυγτάεῃ τὨτουρῇ τς ραΐδβ οὗ (15 
ΟἿ οα 1Π6 βαρ δι ἄγ, θυΐ μά]]ονν ἴὯ6 βαρ δι ἄδγ, ἴο ἄο 
τὸ ψοΥΚ {Πογοῖη; [6 ἢ 5}4}} [Πδγὰ δηΐογ 1ηΐο [Π6 ραῖεβ οὗἉ [15 25 
οἷἷγ Κίηρβ απᾶα ῥὑηησας 5:{Πηρ ὕροὴ ἴπ6 ἴἤτοης οὗ Ὠανιά, 

ΤΩΔΙΡΊΩ). Τα Ἰαἰίεσ 5 [86 τλογε ρυοῦαῦὶε οὗ ἴδε ἵνο, 45 ἴμεσὰ ψουἹᾶ 
ποῖ Ὀὲ ἃ ραίε οδ]]εὰ δἷϊεσ [ῃς σοπηπηοη ΡΘΟρΡΙῈ Ὀὰΐὶ υϑεὰ α͵ςο ἴοσ (ῃς ρΡ85- 
βασα οὗ ἴῃς Κίηρβ. [ἰ 15 (ῃυς τηοβί ΠἸΚοῖν (δὶ ἴμ6 σαῖς ἰῃ φισϑίίοη γᾶς 
οῃς οὗ ἴδοβε ἰεδάϊησ ἴο ἴπε ἴθρ]ρ, βεγῆαρϑβ [6 τηδίῃ επίσγαῃσα ἴο [ἢ 6 
ουΐετς οσουτῖ, 16 (Π6 ῥηαϑίβ ψου]Ἱα μᾶ55 ἴῃ ὉΥ 5146 θρηΐσαποος ῦῇν 6 
ΞΌΡΡοΞΒΕε δισίμευ (μαῖ, ἃ5 ἴῃ οὖὖἦν 1ογά᾽ ἔς, μετα ψγα5 ἰγαβῆς σαγτὶε οἡ 
ἴῃ ἴῃς Τοπιρ]ε σουτί, οὗ δἱ [6 δηΐγσαησς ἴο ἱΐ, [815 Ὑ8Ο]6 ραβϑαρα νὴ]} τε - 
σεῖνε δά ποηδὶ οἰσηϊβοδηῆςσθ. 

21. 2] ἴπ. Τῆϊς 15 θοϊῇ τόσα {{|6τὰἱ] δηᾶ τόσα ἰοσοῖδὶς ἤδη τῇς 
Ἑηρ. ψεῖβ. ΤἼα οἱοβεϑὶ σθηἀοσηρ γου]ὰ δὲ ἐρε γο2.7 δομές; 85 ΜῈ βῃου]ά 
5ΔΥ, 24} ἐὲ ἐο ἀδαγί. 

21, 22. ὀξαγ πὸ ὀμραάφε...... »οἐλεν κα» γογἱλ α ὀμγασ} Τὶ ἀρρδβατξ 
παῖ τὴ6 ᾿πΠΠΔὈϊδηϊς ῬοΙ οὗ ἴοινῃ ἀπά σου ὙΥ ΠαὈϊ Δ ΠΥ Ὀγοκὸ (ἢ6 
Τουτίῃ σοτατηδητηδηΐ ὈΥ̓͂ Εησαρίηρ ἴῃ ἰταῆθο οἱ ἴῃς ϑαῦθα ἢ. ΤὨδ]αίίοσ 
Ὀτουρῆῖὶ ἴῃ {Πεὶγ ργοάμος ἔου 5416 ἴῃ [δχυϑαίθπι, ἡ 8116 {ΠῸ6 ἰοστηεσ πο ου]Ἱά 
ὉὈτίηρ ἔγομλ {πεῖὶγ Ὠοιθε5 σοιητηοα [165 ἴο "ὲ οβεζχεᾶ ἴῃ Ἔχοῆδησο 'ε 
ΤΩΔῪ σοιηρατα Νεῆ. ΧΙ]. 15---22.. 

22. πολέ» οἷο γε αἈ» τυογἡ] Τῆε ῥγοβιθιίοη οὗ τηδηια] Ἰαθουῦ οὐ 
με ϑαθθαιἢ νϑ ἴῃ αἰζεσ {1π2)65 σδιτθα ἴο δὴ ἀρβιυγά δχίσγθμμβ ΌὈΥ͂ [ἴῃς 
βίποίεῦ Ἔχρουπάσγς οὗ ἰῃῈ 1. Τῆυβ τ ννὰ5 ἰοσδιάάδη ὈΥ ἰῃεπὶ ἴο 
ἃ ΜΟΙΏΔΏ ἴο ΘΑ οἡ (Πδὶ ἀδΔΥ 4 τἱῦροη [μδὶ ννᾶ5. ΟἿΪῪ ἰδϑιθηθα δῃηά ἠοΐ 
5 ΟΠ θΘα Οἡ ΠΟΥ ἄγεββ, ἔου (15, [6 Υ 5414, 5:86 νν8ϑ οδυσγίηρ ἃ Ὀιιγάθη οἡ 
116 ϑαρθδῖῃ ἀδγ ! 

238. ϑυρϑίδης δ! γε βδηι6 ἃς ΟὮΔΡ. νἹἱἱ. 26. 
26. 2.ὲ»η τὐαϊἑ ἐάεγέ θη167] Ῥτοβρεπίυ, Ρεγάδπθηος, δηᾶ τε]ϊρίοιιβ 

ΟὨΪΥ ΠΟΥ νν1}} μα] ον ἴῃ6 ΘΑ ΌΡΔΙΗ. 
ξίμκρε ἀπά 2γϊρ.265)] Ι᾿ ἴῃ6 Ράγα]]6ὶ νεσβθ, οἤαρ. χχὶϊ. 4, Κίηρθ δἷοῃς 

τὸ τηςηϊϊοηοα. ὙΏογα Ὠον ΝΟΥ ἴῃς δά άγοβ8 15 ἰο ἴῃς Κίῃρ, Ποῖα ἀἸσθο Υ 

Ξ ᾿ 9ο-- 2 
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τ ἀϊηρ ἴῃ οσμαποίβ Δηα οἡ ἤογβεβ, ἔπ γ, δηᾶ {πεὶγ ρῆηςθ5, [6 
τήθη οὗ Τυδῃ, δπᾶ [ἢ6 πῃ Ὀιϊδηῖβ οὗ 6 πιβα]θτῃ : δηά [15 

26 ΟΥ̓ 514] ΣΕΙΏΔΙη ἴοῦ ἐνεσ. Απᾶ [86 Ὺ 5}8}} σογηδ ἔγοπι ἴῃς 
οἸ65 οὗ }πάδῃἢ, δηᾶ ἔγοτῃ ἴῃς ρίαςεβ δθουΐ [6 ιβα] 6 πη, δηᾶ 
ἔτοσὴ ἴῃς Ἰαπᾶ οὗ Βεη)αγηϊη, δηᾶ ἔγοτη {π6 ρ]δίη, δηα ἔγοτῃ 
[Π6 τηουηίδιηβ, δηᾶ ἔτοσα [Π6 βουτῃ, Ὀπηρίηρ Ὀυγηΐ οβδπηρ5, 
Δηα 5δογῆςοβ, δηᾶ πηϑαὶ ΟβΈ Πηρβ, δηα ᾿ἰποθηβθ, δηα ὈΠΠρΡΊηρ 

27 σε βεες 97 Ῥταῖβα, τρζο [6 μουβα οὗ [6 ΠΕΡ. Βυῖ 1 γουῦ 
Ψ1} ἠοῖ μδαίκεθη πηΐο τὴ ἴο μαϊϊονν [Ὧ6 βαρθδι ἄδγ, δηᾶ 
ποῖ ἴο Ὀεθᾶγ 4 Ὀυτάδη, Ἔνθ δα ηρ ἴῃ δὲ [η6 ραΐεϑ οὗ [εσὰ- 
5416 πΔ| Οὐ 6 βδῦ αι ἀδΥ; [δὴ Ψ11 1 Κιηά]ς 4 ἤτε ἴῃ ἴῃς 
θαΐεο5 πετγοοΐ, δηᾶ 1ξ 5}4}1 ἄδνοιγ (ἢ6 ραΐαοεβ οὗ [Ἐπ 58] 6 τ, 
δηά 10 5η4}} ηοῖ Ὀ6 φιρηςοθθοᾶ, 

σμαρ. ΧΝΊΠΙ]. :---ἰῇ. Ζ76 ἥρωγε οὗ 116 δοίξεγ ς Οἴαν απά ἐΐς 
»ιφαηῖηρ. 

18 ὝὌΠε νοζὰ ψὨΙΟΝ σάτηδ ἴο [ γετ Δ ἢ ἔγοσῃ ἴῃ6 Γ.ΟᾺ, 5αΥ 1 Π Ὁ, 

ἴο (6 Ρεορὶε, δπὰ ἴῃ εἤεοί 15 ἱἸμοτεαϑθὰ Ὁγ (ἢς ρἱςΐυσχε οὗ ἃ σταῃὰ ὑῥτο- 
ορϑϑίοῃ οὗ [6 τογὰὶ ἤουβε δηᾶ {πεῖσ {0]}οὕνεσβ, 41} αἰ πάϊηρ ὑρὸπ τπ 
Ῥοίβοῃ οὔ δε Κίηρ. [Ιἢ ξΞ: Ποίῃεββ, ἴῃς Ρτίποεβ (Ξεας ἤοῖὲ οἢ Ἵἤδρ. 1. 1:8) 
ηοῖ “5 Ὡροὴ ἴἢ6 ἰἤτοης οὗ Ὠαν]ά," ἸΠογ" ν11}} τεΐδσ ἰο ἴ86 Κίπρε 
οηΐϊν. ᾿ 

25. γε Βανα ἤεσα ἐπυπιθγαϊθα (δε βοοϊίοηβ οἵ ἴπ6 σουμίσυ 5111} Ἰοῖς ἴῃ 
[86 ῬΡοΞκϑεββίοη οὗ (ἢς 19γδε] 65, ἱ. 6. οὗ ἴῆς {π|865 οὗ [δὲ δηὰ Βεη)͵απλίη. 

ἐλε ἰα»πά οΥ Βεη)ανεῖρ} Ἰγὶῃρ ποσίῃ οὗ [πάδῃ. 
44 2ἐα:5] 5ἰτειοίηρ ἔτοῦλ ἴῃς Ὠ1]}- σου ΠΟΥ ἴο ἴῃ6 Με οτταηδβδῃ. 
ἐλε φτιομγια»5} [6 σεΠΓᾺ] Ῥατῖ, ἱποϊυάιηρ τ[ῃς ὙΠ] άεγποϑ5 οὗ [πᾶ δ ἢ 

ΨΠΙΟΝ ΙΔΥ ἴο ἴῃς ψεβυναγά, δηα σοδοξίηρσ ἴο ἴῃς Ὠεδα 868. 
ὀμγρι οβεγίπιος, απα ταογέβεες, ακπαὶ »εεα οὔεγέγερς, απαἱ ἱρ2εη56] ΤΈΉχοο 

βοσίβ οὗ οἤευηρβ ἃγὰ Ποῖα τησπίοηθά, ἴνψο Ὀ]ΟΟΑΥ͂ ἀπά οπε ὑπδ]οοῦγ. 
Μεαῖ οβεηηρβ (α πάππε οβα βουμὰ ἰ5 τδῖῃοσ τη ϑὶοδαϊπσ ἴο οἷς 
ΘΆ15 ΠΟ) Τοῃποίβιοα οὗ ἤουγν ἀπά οἱϊ, δηὰ μδά (1εν. 11. τὴ ἐγαπκίποθηβα 
([ῃ6 “ἰποθηβε᾽ οὗ [15 νεῦββ)ὴ βίγενστι Ἰροὴ ἤει. Τῆς ἱποεῆθε οἤεπηςσ 
(Εχοά. χχχ. 7) 15 εχργεββεὰ Ὀγ ἃ ἀϊβεγεηῖ νοζά ἴῃ ἴῃς Ἡδεῦτεν,, αἰ ΠουΡὮ 
{τα κίηοθηβα 45 οἠς οὗ ἴῃ ἱηρτοάϊοηῖϊθ ἩΠΙΟἢ δηΐογεὰ ΣῈ ϑνεεῖ βρῖοος 
ἰηῖο 115 σοτηροβιοη (Εχοά. χχχ. 34). 

σαογίβεες 7 2γαϊςε] Ῥχαῖδθ. Τι ᾿ς ποῖ τηοδηὶ (Πδΐ ΔηΥ βρεςΐδὶ Κἰηὰ οὗ 
βδουῖῆσος γα οδ]]εὰ ὈῪ [ἢϊ}5 ἤάτης, θυΐ τῃδἱ ἴῃς οἤεγίηρ οὗ 41} [Π6 βδοτίθοἊςς 
Ἶαϑ5ι τηεητἰοηθὰ 15 Δἢ Ἔχργεββίοῃ οὗ ργαῖβθ. 80 1ἢ σῃᾶρ. χχχῆΐ, αι. 

41. ἩϊΞοροάϊεθηςς ἰῃ {Π15 πηδίίεῦ 5}4}1 Ὀ6 [ο]ονγθὰ ΌῪ ἂπ Ὄχῃϊοι ἴοι ο 
οὐ ψταῖῃ, ὙΠΟ 5}4}} ἰδκα ἴῃ6 ἴοσπι οἵ ἃ σεῆξεσγαὶ οομπῆλδρταιϊϊοῖν. 
(: Κίῃρϑβ χχν. 9). 

σμαρ. ΧΥΠΠ. 1---17. ΤῊΣ ΕἸΟΘΒΕ ΟΕ ΤΗΕ ῬΟΥΤΕΚΒ ΟΙΑῪ 
ΑΝῸ 1Ττ9 ΜΕΑΝΙΝΟ. 

1, 71: τυογά τυλίελ εαπε..1 ὙὨ6 νοσάς ἀπά εἼνεηῖϊβ οὗ ομαρίεις 
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Ατῖβο, δῃά ροὸ ἄονῃ 2 ἴῃς ροίοσ᾽5 ἤοι56, δηᾶ ἴἢθγα 1 ν}}} « 
οδιι56 ἴμεα ἴο ἤδδγ ΤΥ ψοτᾶς. ὙΠδη 1 ψοηὶ ἀονῃ 29 ἴῃς 3 
Ῥοίζεῦ᾽ 5 ῃοι56, δηά Ὀ6Πο]ά, ἢς ψτοιρῇξ ἃ γοσκ οἡ ἴῃς ψΏΘΕΪ5. 
Απά [Π6 νεβ8ε1 (μαϊ μ6 τηδάδ οὗ οἷἰδὺ ννᾶ5, τηδιτεά 1η [86 Πδηά 4 

ΧΥ 1). --οχχ. ΤὩΔΥῪ 411] Ὅς σοῃβρίἀογεα δ5 πανίηρ (5 ἴοσ πεῖν μοδαϊηρ. 
ΟΒδρ. χυἱ δ. ρῖνοβ δῃά Ἵχρ]αϊηβ [6 ὄρυτε οὗ [ῃε ροί(εγ᾽ 5 οἶαυ, δηὰ δᾶάας 
πε εθεοι ἀροὴ 1Π6Ὸ Ρρεορὶθ. Οἤδρ. χὶχ. βρῖνεβ δηᾶ δρρ]1εβ (με ἤρατε. 
οὗ [Πς6 ροί[ετ᾽5 Ὀσοίκεῃ νεββαὶ, ψΠ 116 σἤδρ. χχ. ἀδβοῦρεβ (ἢ6 βυβοτηρβ 
οὗ Τεσεπη δῇ ἴῃ σοῃβοαυθηοσθ, δηα Ἦϊ5 σοτηρίδίηῖθΌ. ὙΤὨΣὰ ἴνοὸ ΒΥ 108] 
ΔοΙ]Οη5 ΡῬσοΟῦΔὈΪΥ οσουττεα ΜΙ Ώ1η (ἢ ς ῃτϑῖ ἰοῸΣ γεατῖς οὗ Γ ἐμ οἱ ἰκἰ μι τείρῃ. 
ΕἘσργ (1) [Πεγα βεβεῖὴβ ἔσοτῃ ἴῃ ἰδηριιάρε υϑεά ἴο Ὀ6 511}} 4 σἤὔδησθ ἕο ἴῃ 8 
Ῥξορὶα ([ῃς σαϊατα τυ (Ὠτεαϊοπεα μδά ποῖ γαῖ δυτὶνθα), δηά (11) (6 ππδη- 
τοὴ οὗ Ῥαβῆυσ (οΠαρ. ΧΧ. 1, 2) 85 1868 Ῥεσβοὴ ΨῈΟ Ραΐβ ἴπε ῥτορμεῖ ἴῃ 
τῆς 5ἴοςκϑβϑ, ἰεδᾶβς τι ἴο (ἢ6 ϑαπι6 σοῃο]υϑίοη. “ἴῃ Ζεεκιδῃ᾽ 5. τεῖρτι 
Ῥδβῃυτγ᾽β οβῖοε ψὰ5 με] 4 Ὀγ Ζερμδηίΐδῃ (οἤαρ. χχὶχ. 25, 26), 80 (μαὶ δου 
76 οϊακίτη 5 ἀθαῖῃ Ραβῆσγ τηυδὲ ἤᾶνα Ὀδδη σατο ἰηΐο σαρον  Ἡ ΔΝ 
Τεςοηΐδῃ. Βυϊΐ 45 ϑο ἢ δῇ ουϊταρα ὩΡΟῚ ἃ ῥσόρῃδί 85 [μαΐ σοπιπλεἀ 
ὈΥ ῬΑϑΏυΥ ρου [ογεπλδἢ οι] σογίδ!Υ ποῖ αν Ὀδθη αἰϊονεὰ ἴῃ 
7οβιδἢ 5 {ἴπ|ὸ : δῃὰ 85 δίϊεγ [πΠ6 βσϑὶ ἔουσ γεαῖβ οὗ [πο ακίτη [ογε δῇ 
ννᾶ5 ἴῃ Ὠιάϊηρ, δῃὰ ἀατεὰ τοί βῆεν Ὠϊπιβε]ῇ 111} 1ὰ5ῖ αἱ 1αϑῖ, ἤθη τἢ8 
ΟΒαϊδεδὴς ψψεσα τιϑυοῆίηρ ὉΡροὴ [εχ βαΐθη, ἢῸ οἰπεῦ ἄδία ἔοσ [815 ὑγο- 
ῬὮΏΘΟΥ͂ 15 Ρσορδῦ]6 Ὄχοορί [παῖ σίνθῃ ἀυονε.᾽ 52. Οορρι. 

8. 17] τολρέ αἰρτυ»]} ῬχοῦδΌὶν ἰτοπὶ (πη Τοαρὶε,  Άογα ἢ ργορῃθοίΐος 
νοῦ πδίυσα!ν ΡῈ ἀο]νεγθά, 45 τῃ6 ρΪδασε οὗ τεβϑοσζῖ, ἀπά ομβ [ἢδΐ ννὰβ 
50] 6 Δηα ἰτηργαδϑινα ἰῃ [5 ἀβϑοσιδίίοηβ.Ό ΤῊΐβ ψγὰ5 ἴῃ {Π6 ἼΡΡΕΙ Ῥᾶσὶ 
οὗ ἴῃς εἷἴγ. Τὰε ροζζετβ εσα ΡΟ ΌΪΥ βου οὗ [6 νδ]]ο οὗ Η ποτα. 

2λε 2οϊέεγς λομ 56] ΤῊδ σοτηραγίϑοη (45 1π νεῖ. 6) οἵ τηδὴ ἴο 6 οἷ αὺῦ 
δηὰ Οσοά ἴο Εη6 ροζίζοσ 5 ἃ [δῃ} 18 οη6. (ογηρατγα νυ, [15 Ρδ5- 
βᾶσε Τοῦ χ. 9, ΧΧΧΙΪ. 6; 15, χχῖχ. τό, χῖν. 9, ἰχῖν. 8. Τὴ ἰταὰθ ψγὰβ ἃ 
ὙΕΙΥ ΘΑΙῪ οὔθ. Τὴ Ηοῦτεν5 Ὠδα {Ποιηβεῖνεβ Ῥθδη σοηῃοεγηδά ἴῃ ἰΐ 
Ὑ 0116. γεῖ ἴῃ Εργρί (Ρ5. Ιχχχὶ. 6. Ὧν Τμβοιιβοα (7316 }αμά αμα ἐλέ 
«Βοοξ, Ῥ. 520) ἴῃ5 ἀεβογθος ψῃδΐ ἢς 54 αἱ [ας (ΟρὈα) : “ὙΠ οτα νγ85 
(ἢε ροίίεγ 5 εἰἰηρ' δἱ ἢ15 “ ἔγατῃθ,᾽ δπᾶ ἰὑσηρ [6 “ψ 661 νἱτἢ Ὠϊ5 (οοῖ. 
Ἧς μδᾶ α δᾶρ οὗ (ἢ ῥργεραγδά οἱ δύ Ὥδασ Ὠΐτα, δηᾶ ἃ ρᾶη οὗ ψαΐεσ ὈῪ ἢϊς 
βἰάε, Τακίηρ ἃ 1πὶρ ἴῃ ἢὮ15 μαηά, ἢς ῥ]δοδά ἰΐ οἡ ἴῃς ἴορ οὗ (Π6 ψὮεε] 
(τ ἢ σανοΐνοβ ὨουΖοηία }]γ) ἀπά σιοοίῃηεα ᾿ξ ᾿πίο ἃ ἶονν σοπδ, {3κὸ (6 
ὌΡΡΕΓΙ εηὰ οὗ ἃ βιιραγ-Ϊοαί, [ἤδη ἰὨγυβίηρ 5 [Παττῦ ἱπίο (86 ἴορ οὗ ἱΐ, ἢ 
ορεηδά ἃ ἢοΪα ἄοψνῃ [Ὠσουρἢ ἴῃς σοηΐσα, δπὰ [ἢ15 ἢ6 σοπβίδηςν ψιἀθηεξα 
ὈΥ Ρτεββίηρσ (6 εἀρεϑ οὗ [Π6 σϑνοϊνίησ σοης Ὀεΐνεθη ἢἷἰβ μΒαηάς. Αϑ1 
δη]ατρεά απ Ὀεσδῖης {ΠῚ ΏΠΟΥ, μ6 σάνε 1 δίενεσ 5ῆδρα ἢ Ρ]θαβεα ψ ἢ 
(ἢ αἱπηοβί εᾶ56 δηά Ὄὀχρεαϊοη." 

ἐδε τυλεε[5] ᾿ἰϊογα ν, ργορ ΌΪγ, 216 ἔτυο φἰογός, Ὡοὶ μον όνοσ [δὲ ΓΠΕΥ 
ἍΟΙΟ ΓΟΔΪῪ οὗ τῃδὶ πιδΐουα]. “ον εαλΥν ἴΠ6 66] σᾶπια πο υ56 ἴῃ 
Ῥαϊεβης, νγὰ Κπονν ῃοΐ, θαΐ ἰΐ βεεῖὴβ ᾿κεὶγ (Πδὲ 1 ννᾶ5 δἀορίεά ἔτομ 
Ἐργρί. [ἰ σοῃβίβιθα οὗ ἃ οοάεῃ ἄϊδβς ρΙαοεα οἡ ΔποῖΠοΥ ἰαύροῦ οἢς, δηᾶ 
τυὐτηεα ὉΥ [86 Παηά ὈΥ δὴ αἰϊεηάδηϊ, οὐ γογκεὰ ὈΥ͂ ἃ ἰγεδάϊε,᾽ ὅη. 
“ιδέ, Ὅίκί., Ατῖ, “ Ῥοϊίετγ." 

4, 45᾿:Ω 1{π σερεοί,.... σας νιαγγεα }] “΄ Ἑτοτὴ βοιης ἀείδοϊ ἰῃ [ἢ ΟΑΥ, 
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οὔ [π6 ροϊζογ: 50 Β6 τηδᾶδ 1ἴ ἀρδῖῃ δποίῃον νϑ 556], ἃ5 βεαπηδα 
ς δοοά ἴο {πε ροίζεῦ ἴο τῇδκα 2 ΓΏδη [η6 ψοτά οὗ ἴῃ. ἴθ ΚΡ 
6 ΟΔΙῺΘ ἴο τῇρ, βαυηρ, Ο Ὠοιι56 οὗ ᾿βγδεὶ, σδῆποῖ 1 ἄο ν ἢ 
γοι 845 {15 ροίζεγ β81:ἢ [6 ΓΕ. . ΒΕΠΟΪά, ἃ5 ἴῃς οἶαγν ἡ: 
1ὴ 1Π6 ρο(ίεγβ Πδῃά, 80 Ζ7γ6 γε ἴῃ της Παηά, Ο μουβα οὗ 
[5146]. “412 τυλαΐ ἰπβίδῃηϊς 1 514]} σρεαῖ σοποδγηΐηρ ἃ ΔΈΟΣ 
Δηα οσοποριηϊηρ ἃ Κιηράοχῃ, ἴο ῥὶς κΚ πρ, ἀπά ἴο ρὲ} ἄονῃ, 

8 Δη4 ἴο ἀδβίσου 22, 1ἢ [δὶ πδίοη, δραϊηβὶ ψῃμοπὶ 1 πᾶνα 
Ῥιοῃοιπηοθῶ, τσ ἔροσα {Π6}]Γ Εν}}, 1 ν}}} τερεηὶ οὗ {πὲ εν] 

οἶμαί 1 τπουρῆϊ το ἄο πηΐῖο ἴθ. Αηά καὐ τυὐαΐξ Ἰηδίδηπι ]1 
58.411} Βρθδκ σοῃοθγηϊηρ ἃ παίίοη, 8η4 σοησογηϊηρ ἃ ΚΙΠΡΟΠῚ, 

τοῖο Ὀυ]ἃ δηά ἴο ρῥἷαπὶ 22, 1ἢ ᾽ὶ ἄο ὃν} ἴῃ ΤΥ βἰρῃῖ, (μδὶ 22 
ΟΌΘΥ ποῖ ἸῺ νοϊςοθ, ἴδῃ 1΄ 11} τερεηΐ οὗ {π6 ροοά, ψῆοτε- 

τι ΜΙ 1 541 7 νοι] θεηδῆς τε. ΝΟΥ {Πογεΐογα ρὸ ἴο, 
Βρ6ᾶΚ ἴο [6 τηδὴ οὗ Τιἀδῇἢ, δπᾶ ἴο [ἢ6 ᾿πῃδοιϊδηῖς οὗ [6πι- 
5816}, Βα υηρ, ΤὮϊ5 βα]τἢ τἢῆ6 ΤΙΟΚΡ ; Βεἢοὶά, 1 ἔγαταθ ὃν] 
ἀρδϊηβὶ γου, δῃᾶ ἄδνιβα ἃ ἄδνὶοα δραϊηβὶ γοῦ : σαίαγη γα 

ΟΥ̓ ὕεσδυβα μα Ὠδα ταἴκθη ἴοο 11{{|6, [ἢ 6 ρΡοΐτεῦ βυδάθη]γ σῃδηρεά ΗΪ5 τϊηΐ, 
γα οα ἢϊβ σσονίηρ ΔΓ ἸΠΘΙΔΏΓΥ 1ηἴο ἃ 5ῇδρείεββ τη855 οὗ πηπα, ἀπὰ 
Ῥαρίηηίηρ ἀμὸν, [Δϑἱοηδα 1 Ἰηἴο ἃ τοία]]γῪ ἀϊεγεηΐϊ νεβ56].᾽ (ἸΤουηβο 
ἰδ1᾽4.)} 
Ἴ 6. εαγροΐ 7 (ὁ εὐτὰ γοι ας ἐλῖς 2ογ1» 9 ὙὍὉΠ6 σοπηρατίβοῃ 15 θεΐνθοῃα 

ὲ ΝΙΝ {Π6 αὐρϑοΐαϊα ρονλδσ οὗ οά ονοσ ἴϑγδθὶ δῃηὰ (ῃδΐ οἵ ἴῃς ροίζεσ ονεῦ με 
,. Ὠιδίοσια] οἡ ΨΏΙΟ μ6 ψγοῦκθ. Αἵ ΔΩΥ͂ τηοπηθηΐ ἢ6 οδῃ Οτϑἢ 1 ἀρ ΟΥ 
,, ΔΙἴον 115 ΒΏΔρ6. διβεβ 7---ὸ ΡῸ Οοἢ ἴο 56 νν βονγανοῦ ἴῃαϊ Οοά 15 ποῖ 
υ ΔΙΌΣΓΓΑΙΥ ἴῃ [6 τηδίίεσ. [{ 15 511} (86 σοηάᾳοϊ οὗ [πε Ρθορὶς (Πδὶ ἀ6- 

τογτηΐη65 {8 εἰν αἱ] Παῖς δίς. 
““ἘΠΙσῖ οὗ (Π6 ῥγορῃεῖβ, [ϑγουιϊδῇ Ῥσοοϊδιπης ἀἸσ ης ΕἾἸΥ̓ Βαῖ Παά Ὀδοα 

ἴΏΟΙΘ ΟΥ 655 1 ρΡ]1εἀ τπτουρσδῃουΐ, ἢαΐ ῥγεαϊοιοη5 εσα βυθ]εοῖ ἴο πο 
ΟΥ̓ΘΥΓΌΪ σ᾽ ὨΘΟΘβϑγ, θὰ ἀερεπάροά ίοσ {πεῖν 116] πδηϊ οἡ [δ ποσὰ] βῖαῖς 
οἴτῃοβε ἴο ϑ ἤοτῃ {ΠΥ ψεῦα δα ἀγεβοοᾶ; (παϊ ἴῃ6 τηοβί οοηδάδηϊ δεϑυτ- 
δῇςε οὗ δ]εβϑίηρ σου] θὲ ἔγυβίταιοα ὮΥ 5ἰη ; ἴμαἴ [6 τηοϑί αν] ννατηΐηρε 
οἵ οαἰαπλγ σου] θὲ ἀνετγίεα ὈΥ͂ τερεηίδποα." ϑίδη)εγ᾽5 σετουΐρὰ Ολεγεῖ, 
11. 445. 

1. 41 τυλαΐ ἐπμείαρ] Ἰἰϊογα ν, δγνααίδεῖν. ΤῊΝ βάλ νογά οσοιτ5 δἱ (ἢ 6 
Ὀερὶηηϊηρ οὗ νεσ. 9. Το σοηάεγηρ ἴῃ [Π6 ἴγγχ σᾶ565 Ρυο Δ ΌΪΥ ἰ5 “22 ογτό 
Ζ1»16---αἀὐ αροίλεγ, ΤῊ νοτρ5 (2ῥμεῖ τ, εἴς.) ἴῃ {815 δῃηὰ ἴῃ νϑῦ. 9 τουηϊηὰ 
ι.5 οὗ ΠῇΔΡ. 1. 10. ᾿ 

8. 7 εὐ γεῤεμ]) Ξρθαϊκίησ αἴοσ [6 Ἰδηηθσ οὗ θη. ΤὉΤῇδ 56ῆβε ἰ5, 
7 τοῦϊξὶ αὐἰΐεῦ μιν ἐγεαίνεο)έ, ἴον ἀιωοὴρ τε Ἵμδηρε οὗ οοπάμαςϊ “τ ρ]165 
οὔδηρα οὗ Ρρυχροβα. 

11. Τα ἀϊτεοὶ Δρρ] δέου οὗ ἴῃς ἤρσυτε ἴο [Π6 ῬεορΙα μοτς Ὀερίηβ. 
“ανι] ὙὍὨδ ΗξεΌ. ννοτὰ ἰβ [Π8 βᾶπιε ἂἃ5 {μαϊ ἴοσ ογίξ", ἀμ 80 ἰ5 βρθοὶ- 

ΑἸΥ ἀρρσγορτγίαϊε. 

Ἢ 
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ΠΟ ΘΥΕΓΥ ΟἿΘ ἔγοτῃ ἢΪ5 6ν}] ΨΑΥ, δπα τηᾶκα γουγ γᾶγ5 ἀπά 
γΟΙ ἀοϊηρβ ροοά,. Απά {Πογ 5αϊἹὰ, ΤΏεΓα 15 ἢῸ ΠΟΡΕ : Ἀαῖ τα 
να 1] ννα]κ δἰϊου οὐσ οὐγῃ ἄσδνίοαβ, πα γγα Ψ}11}1 Ἔν ΕΓ ὍΘ 
ἄο [ἢς ᾿τηᾶριπαῖοη οὗ ἢ15 6ν}] ἤδαγί. ῬὙπογοίογα [Π05 5811 13 
τῆ ΤΟΚΡ ; Α5Κ γε πον διηοηρ ἴἢ6 Ὠεαΐῃθη, ψῆο παῖ Πεασά 
50} λίπε: τῃ6 νἱγρίη οὗὨ Ι5γδεὶ μδῖῃ ἀοὴδ ἃ νϑῖῪ Πουθ]6 
τηρ. ΨΜΜ1] ἃ για ἰεανα ἴΠ6 δῆονν Οὗ Τιράποη τυλοΐ εο»ησίλ τὰ 
ἔγοτα ἴῆ6 τοςοκ οὗ ἴῃς δε] " 97, 5141} ἴπΠ6 ςοἱ]α ἥονίηρ τνναΐοιβ 
ἴηι σοπλ6 γοτῃ δηοίῃεῦ ρἷδοθ 6 ἔούβακεη ῦ εοδιι86 ΤῊ 15 
Ῥδορὶα μαίῃ ἐογροίίθη τθ, [πα γ ἤᾶνα Ὀυτγηΐ ἸησΘη56 ἴο νην, 

»ῃαξέ γοτιγ τυᾶγε απα γοι» ἀρίγιρε συρ 1 8:66 ποῖε ου Ἵἢδρ. νἱϊ. 3. . 
. 518. 7 λεγε ἐς μο ἠογὲ] εΕ Ὦᾶνα ροῆβ ἴοο ἔασ ἴο ἴμσῃ ὈδοκΚ πονκ- 

τ Ὧδ 58Π|6 δχρσζϑϑβίοῃ Ὀοῖῃ ἴῃ [ῃς ργανν δηὰ ἘΠρ᾿ 5} οσουγτεά οἤᾶρ. 
ἔ, 11. 25. ; 

ἐπιαρί»α,10} Βυ ΌΟΣΘ585. (οιηρᾶγε οἢδρ. 113. 17. 
13. 4: γε ποτὺ α»γεονρ ἐζε ἀεαί 61) ΑὮ ἀρρϑδᾶ] 15 τηδάς οὗ ἃ βἰπλ}]αῦ 

Κιπά ἴο 1ῃδἴ ἴῃ σΠΔρΡ. 11. 1ο, 11. ' 
ἐδέ υἱγρὶγ; οΥὙ 75 γαο( 8586 νῆο ψα5 ἱεπαθα ἢ [Π6 υἱπηοβί σατο ΟΥ̓ 

1Π6 ΑἸτ ΡΥ Πᾶς ἴῃ ϑρίΐϊα οὗ ἰΐ 4}1} Ὀσγοΐίκεη τῃσουρῇ (86 βδηοῖν ΣΟ ἢ 
Βεάσεά ΠΟΥ ἀτουηά. Τῆδ Ἴχργϑϑϑίοῃ βίδῃαβ οὗ οουγβε, 85 ἴῃ οἤδρ. χὶν. 
17. ἴοσ ἴῃ ΡΘοΟρΪβ ςο]]ες ἔν εὶγ. 

141. ΜΜ αΡιαρ ἐκαῦε... ὍοΙΒ 010 ΒΠΟῪ οὗἨὨ ΤΘΌΔΠΟΣΙι 66886 ὕγοσι {16 
τοοῖς οὗ [6 3914 Τἢ15 15 τη οἢ ἴο θὲ ῥγείεγγεά δἃ5 ἴῃ τεδαίηρ οἵ ἴῃς Ηε- 
Ὀτεν. [Ιϑῦδηοη (τ ἢ ΜΏϊ6 τηουηΐϊαὶη) 15 50 Τα] δα ἴσου ἴῃς ρεῦρα υαὶ 
5005 Ὑ ὨΪΟΝ ταϑῖβ οἡ 115 Ὠϊσῆεβι ροϊηί58. Ταοϊίυβ (7 ρέογῆος, Β]κ. ν. σὨΔρ. 6). 
5ΡρδδΪκ5. οὗ 11 45 ἃ βδεοῦυσο χείγεδλί ἴοὺσ σῃονθ. 50 Ὑδπορίβοη (734 ζαμα απο 
2} δοοῖξ, Ρ. 20), ““ἴῃε Ὠίρῃεν Βα Ι οὗ Γοθδηοη Ἰοοϊκεά [κα ἃ υρε 5ηον 
Ὀδηῖϊ ἀπ δα ἃ ἀραϊησί [ἢ6 5Κγ.᾽" 

ἐΐε γοεξ οὗ ες βείἢ ὅϑοτὴς υπάεγϑίδηα (ἢ ἴο δ [6γυβαίθτη, οἢ δο- 
οουηΐ οὗ βοϊλθνῃαΐ 51Π}1147 ΘΧΡΥΟβϑίοη5 ΔΡΡΙΠΘα ἴο 1ἴ (οΒᾶρ. χνὶϊ. 3), 
"πι}») »ιοτεγζαῖγε ἐρ 1λ6 Πείά, αὰ (οδαρ. χχὶ. 13) γοωξ οὗ 1λε ῥίαἴπ. ΤὮὨς 
ἀππου μούνενεσ οὗ οοηηδοίίηρσ [ἢ6 5πονϑβ οὗ 1 ρδηοη ὙΠ ΔῊΥ ναῖε σ 
ΒΊΡΡΙΥ ἴο 76 σιι5816πὶ 15 ἰοο στθαῖ. Ηϑηοα Ζἦέ γοοξ ν}1}}} θ6 τηοϑὶ πδία σα! 
ππάοτγοίοοα οὗ 1 απο, δηᾶ 2.ε Μεία οἵ ἴῃ 6 σουῃίγΥ δἵ Ϊαγρα. 

σἀαΐ ἐδε εοἰά "οευΐγ' τυαΐεγε...] ἂο Βίσαμισο οοἱᾶ ὑγοκ]ηρ γαῦοσδ αὐ 
ὌΡ1 1)065 [Π6 νναΐεσ (δὶ ρεσγοοϊαίθβ [ὨγΟυ ἢ (Π6 τοοῖζβ, οοσαϊηρ᾽ ἔτο ΠῚ ΒΟ 6 
ἘΠΚηονγῃ (52 γα» Ε) τερίοηβ δηά οοἹ]ά (5 ἔτεε ἔγοτῃ τηυσῃ Ἔνδρογαί! 0), 
ἀἰξαρρεαῦ ῬὍῇε τοίξεγεηοα ΤΊΔΥ ΨΕΣΥ ῬΟΒΒΙΟΙΪΥ μὲ ἴο ἴΠε6 νγαΐετβ οὗ 51] οδπὶ 
ΟΥ βοῦῆξ ΟἾΒΟΙ (ΑΤΆΠΑΣ ΒΙΡΡΌΙΥ σογηΐηρ ἴῃ {ἴΠῸ6 ΨΑΥ (ἢπ15 ἀδβοσι ρα. [{ 15 
ἀἰδίου ἰο υπάεγοίδηά ἴῃ6 ἐρ! πεῖ σζγαγρε, 1 1ἴ τείεσ πλεγεὶν ἴο ἰῃ6 νγαῖθυ 
βονίησ ἄονῃ [Πε 51465 οὗ 1δραποῦ, δηά ργοάποεα ὈΥ [Π6 τηϑ]ηρ οἵ τῆς 
βηον5. 186 ρσξῆεγαὶ θθ6ῆ5ε δἱ ΔΩΥ͂ γαῖα 15 οἰδβασ. Ναίυγα 15 σοῃβίδηϊ ἴῃ 
ἢογ ορεσγαϊίουβ, Ὀὰΐ αοά, ἴῃς λοοῖϊς οὗ Ιϑγδεὶ, 15 Τοσβακβῃ Ὀγ ἰῃοϑθε ψ}10 
υι5εἀ ἴο ἔο]ονν ΗΐΪπι. 

16. ειαι5) ἘΟΥΡ. ΤῊ σοηθπαθβ πα τπουρηΐ οὗ ἴῃς 1321} νεῖβα, 
γΟΥ, 14 Ὀεϊηρ᾽ μαγθηι]ειὶς. 

Φα;:1)}} 4015. 

΄' 
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Δηά {Π6γ ἢᾶνὲ οδιικοά (Πεῖὰ ἴο βίιμη ᾽ς 1η [Π6ῚΓ γᾶγ5 7075: 
[86 δηοϊθηΐ ρδίῃϑ, ἴο ναὶ 25: ῥδίῃϑβ, 3 ἃ ΨΑΥ ποῖ οδϑβί ὕΡ ; 

1:6 ἴο τη8 Κα {ΠΕ ῚΓ ἰαπὰ ἀεβοϊαϊθ, σπαᾶ ἃ ρετρεῖυδὶ ἢ βϑίηρ ; ἜΘΟΥ 
Οὔ ἴῃδὲ ρϑϑβϑίῃ {ΠΟΥΕΌΥ 50.411] θ6 δϑίοηϊ!ϑηῃβά, δηᾶ νγὰρ ἢ15 

1) ἨΘΔα, [Ϊ ψ}}} βοδίζοσ [πϑτ 45 τοΐζά δὴ δαβί ψιπηα Ὀείογα [ῃ6 
ΘΠΘΠΥ ; 1 Ν1] 5ῃεν ἴθ [6 ὈΔοΚ, δῃηά οί [Π6 ἔδορ, ἰη [6 
ἄδγ οὗ {πεῖν οδ] τη 1ῖγ. 

18---242. 7712 ἢ γοῤλεὲ “δεῖγο5 γείγιίζμωζίομ 707 ἀξ φρορεΐδς. 

:8 ΤὨδη 5αϊα ἴἤεγ, (οιηε, δηᾶ ἰδ τι5 ἄδνιβε ἄενίοεβ δραϊηβῖ 
Τετθιηϊδὴ ; ἴου ἴ(ῃ6 Ἰἂὺὺν 584}} ποῖ Ῥδυϑῇ ἔγοτῃ [ἢ ῥγδϑῖ, ποῖ 
σου Ώ561 ἔγοα ἰἢ6 ψ|56, ΠΟΥ ἴη6 ψογὰ ἔτοπι [26 ῥτορῇδοῖ. 
(οπη6, δηά Ἰδζ τ15 5δηι6 τὰ ἢ τῆς ἰοηριθ, δηᾷ ἰδεῖ τι5 ποῖ 

ζλεν λσυε ἐατεε441] Τδα Ῥγοποιιῃ σεΐουϑ εἰποῦσ ἴο ζα͵56 ὑσορῃεῖβ δῃὰ 
Ῥτεβίβ, οσ, ΨΥ ΒΊΟΣ 15 Ὀεϊίεσ, ἴο ἴῃς 140]5 (Ξεα ἴπ6 οαβε οὔ ΑἢδΖ, 2 (ἤσοῃ. 
ΧΧΥῚΙ, 23). 

,)»ονε 116 απεῖο 2α:λ5] Ὑθεβα τηεδῃ [ἢθ ρΟΑΙΪΥ |ἱνες ψΠςἢ ΤΠ εῖσ 
{οτοίδι μοῖβ ες, δι πη ψϊοἢ {Ποῖγ ΟΠ] ἄγη να πον δίας α. (ὐομι- 
Ῥᾶτα ἔοσ ἴῃ ἤἥρυτε οἤδΡ. νἱ. τό, 1 ποῖεβ. 

ἐη ῥαϊλ5] τη Ὀγ-ραϊλς. 
γιοΐ εαδέ 49] ποῖ ταϊβεὰ αονε ἴπ6 ἱηθαι} 1165 αηᾶ οὈπίγαιςοὴ5 οἵ ἰῃς 

δα)οϊηϊηρ δε]ά5. 
16. αἰεεοία ε] ὙΤΏ6 νοτζά ἰβ σορπαίες ἴο [πα ΡτΈβ ΠΥ τοηάετεά φἀα ἢ] δὲ - 

αείομίσλεα, ΝΕ ὙΑΔῪ ἰπογείοσε τεπάεσ γοϑρεοϊ νεῖν ὦ “5 91:4}... σλαΐ δέ 
αϊσνιαγεά. 866 ῃὩοίε οὐ τυογαίφγ γε ἴῃ ΟΠΔΡ. ν. 30. 

λήφοῦ)9} Ἀοῖ 1 σοηῃίετηρί οὐ δῆρεσ, Ὀυϊ ἱῺ ἀπιαζοηλθηΐ δἱ 50 δρραϊϊησ 
ἃ ΞρεςίδΔ0]6. 

11. ας το α" σας τυΐμα } ὈειοΥ ῬοΥΠαρΡ5, ας ἀρ ἐεαςτέ τυΐρα. 
7 τοὴϊ σάσιν ἐλενε ἐλε δαοξ, απαᾶ ποί ἐλε γα.) ἴπ αῦϑννεσ ἴο ἴ86 ρΡεο- 

ὈΙεἾβ οσὰ Ὀεοδανίους ἰονναγάβ ΕἸ. ὅ66 σῇδρ. 1. 27. 

18.--23. ΤῊΕ ῬΕΟΡΗῈΥ͂ ΘΕΒΘΙΚΕΘ ἈΕΤΕΙΒΌΤΙΟΝ ἘΟΚ ΗΙΘ ἘΝΕΜΙΕΞΒ. 

18. 72ε; ταϊά 1λ4}} ἴδε ἰεδάδυβ διποὴρ ἴῇοβε Ὥοσι [ογε δὴ παὰ 
δαἀάτεββοα. --- 

δε ἰατυ «λαϊ] ποῦ ῥογίελ...71 966 ποῖ οἡ οἤδρ. υἱῖ. 8. Ὑἤοῖς ΜΟῚ 
ἐεσίδϊη οἶαϑβθς οὗ ρεζβοῃβ ἴῃ ἴῃς βΞίαίε, νὶΖ. ἴῃς ῥγὶεβίβ, (ἢς ψῖ56 δῃὰ 16 
ὈτΟΡ οῖς, νῆο ψεσα [Πουρῆϊ ᾿η!41}Π1016, 85 θεΐηρ ἴῃ ἀπαουθιοα Ροβϑοβδίοῃ 
ὉΓἢς τα. ὙὍΤῊΘ ἀρρεαὶ {μεγείογα '5 τηδάςβ ἴο {μεπὶ ἀραϊηβὶ [ογευ δ," 
72: ἰατο ἴα τοὶ ἀοοσίτιηε ἰῇ ρέποσαὶ, θὰῖ ἰῃς Μοξαὶς 1 ανν, 85 ἰῃς θαϑὶϑ΄ οὗ 
ἣν 1η6 ἰδδομίηρ οὗ ἴῃς ρσορδεῖβ, δῃὰ υπᾶργ ἴπε βρεςΐαὶ συδταϊδηθηὶρ οὗ 

6 Ρῥηεαβίβ. 
σρεΐε ἀνε τοί ἐλδ ἱορρμΕ] τεροτὶ Ὠΐβ νογὰς ἴο ἴῃε Κίησ. Οοηρασε 

(ογ ΔΠΟΙΠΟΥ οαθ6 Απλος νἱϊ. 10, : Ἔ : 

᾿“ 
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δῖνε Ὠδδά ἴο 8Δὴγ οὗ ἢ15 νογάβ. Οῖνε ἢεεδά ἴο τηξε, Ο 10ᾺΡ, 19 
δΔηα Ποδυκεη ἴο [6 νοῖος οὗ ἔπε (πδὲὶ σοηϊεηα ὙΠ ση6. 
5411 αν} Ὀ6 Τϑοοσῃρεηβθα ἔοσ ροοάν ἴοσ ἴεν ἢᾶνα αρροά 90 
ἃ ὈΙῸ ἴῸΓ ΤῊ 501}. Ἐδ θΡεΓ ἰπᾶΐ 1 5ιοοα Ὀεΐογα 66 
ἴο 5ρθᾶκ ροοά ἕογ ἴῃετῃ, σημα ἴο ἴὕγη ἀνᾶὺ (ἢγ ψ ταί ἔγοτῃ 
ἴθ. Ὑπογοίοτα ἀο νοῦ ὑΡ ΠΕ ΘΒ] ἄγθη ἴὸ [ἢ6 ἔἈΠΊ1η6, οἱ 
δηᾶ ρουτγ ουὖἍξ {πεῚΓ ὀῥσοα Ὀγ ἴῃε ἔοτοα οὗ [6 ϑγοσά ; δπά ἰδεῖ 
{ΠΕΣ ψῖνο5 6 Ὀεγοανβα οὗ {61 ΟΠ] άγθη, δηὰ δέ ψ]ΟΥ5 ; 
δηά Ἰεῖ {Π6ῚὉ τῆθῃ ὃ ρὰϊ ἰο ἀεξδίῃ ; ἀ{ ΠΕΣ γουηρ τηθη ὁέ 
5ἰδίῃη Ὀγ ἴΠ6 σ'νοσγα ἴῃ Ὀαί116, 1 εἴ ἃ οἵὐ ὃς Πεδτγά ἔγοζῃ {ΠΕῚΓ 25. 
Ὠοι565, ἤδη ἴοι 50.410 ὈΓΠῺΡ ἃ ἴΤΟΟῸΡ 5βιιάάθηγ πὕροη {Π6 ΠῚ: 
ἴου ἴον ἢανε αϊρρεά ἃ Ρο1ῖ ἰο ἴάΚα πηε, δῃᾶ Ὠϊὰ βῆδγεβ ἴοσ.. 
ΤΩΥ ἔεειῖ. Ὑεῖ, ΓΟΚΡ, ἴπου Κηοννεϑβί 411 {Πεὶγ σοῦ 56] ἃραὶηβῖ 93 
ΤΙΩῺ6 ἴο 5Ϊαγ 76. ἔογρινε ποῖ {ΠΕῚΓ ᾿ΠΙ]ΌΠΥ, πϑι Π6γ, Ό]οῖ ουἱ 
{ΠΕΙ͂ΓΣ 510 ἔγοσῃ τἢγ διρῃῖ, θαΐ Ἰεῖ τΠετ Ὅ6 ονεγτἤγονῃ Ὀδίοτα 
τῆεε ; ἄε4] ζζάως νἰτὰ Πόσα ἴῃ της πλε οὗ [Π1ὴ6 δῆροι. 

19. Οἷοε λεεί 9 νι, Ο 2074] Ἠϊδπ ργαγβ Οοά ἴο γίνε ῃΐτῃ [μαΐ ᾿δατ- ) 
ζηρ, ψΒΙΘἢ ἮΪΐβ ἐμθιΐθβ ταπιϑεα Ὠ]ΤΩ. 

20. «5λαϊὶ ευἱΐ δὲ γεεογεῤεγεσεαὶ 707, ρυοα 7] Τετεταϊδῃ ἢδά ἰηςετοεᾶεά ἴῸΓ 
, ἴδε. ῬεδΟρΡΪς ἴῃ {ἰπιθ5 ραϑβῖ, 6. σ. σἤαρ. χὶν. 7, 21. ᾿ 

21. οι σμξ ἐλειν ὀίοοά ὧγ ἐδέ 7ογεέ ο7 “ἦε “τυογαἶ] ἸλϊοταῖΥ, 2027 ἑδέρε 
οε τῤορε ἐλε δαραῖς ο77 ἐλέ σιυογα; ἃ ἰοτοιὉΪ6 Ἔχργεβϑίοη, τποδηϊηρσ, Οδϑῖ 
ΤΠθτὰ ὕΡοη ἰ;6 σννοσά, 50 [ῃδῖ {πεὶσ Ὀ]οοα πλᾶν ἐὲ {ΠΟΥ ΌῪ σε, [Ιΐ ν}}} 
ΠΕΙΡ 0 ἴο υπάετγεοίδηά [ἢ βανεσν οὗ [86 ρυῃιβητηδηΐ ἤθγα ἰηνοϊκεα, ᾿ἔννα 
ΤΟΙ Ὁ οΓ ἰῃδΐ ἴῃ ἴἢ6 διδοῖς οἡ Οοά᾽β ὑσορῃεὶ ἴεβε ψετε (ἢ Ἰοδάθγο, 
ὝΟ ἱπουϊτοά (Πεσγείογε [6 τεϑροηβι ἰν οὗ ἀϊγεοῖηρ ἴῃς δἰίδοϊις οὗ [68 
τοῦ τας, 

22. Τῆς Ἰαβί νεῖβα ἢδ5 Ῥαϊηἰεα 1η6 ἤάνοα ψγουρῆϊ ἢ Ὀ40|ς ουΐϑ! δ 
τῆς ννὰ115. ὙὍΠ15 ομδ ροαϑ οἡ ἴο ἴῃς πεχί βίασε οἵ [6 σοτηΐηρ σδ] Δ ΠΥ, 
106 βδοκίηρ οὗ ἴῃ ἤουδεβ οὗ (πε οἰϊγ, δηθὰ τῃ6 οι θ 165 δἰιθεηάδηϊ 
ὍὌΡοΟη [ἴ. 
δ» λαυέ Πὲρρεά α 21 Ἑογ [5 δπὰ ἴῃς [Ὁ]οννηρ ἤρυγα νγῈ ΤΊΔΥ 

οουρασγα ΡΞ. ᾿ἰν}. 6 
23. γῆ Βπῖ, ΤΒε βεῆβε 15, ΑἸ Βουρῆ [ΠΕΥ σοηοοαὶ τ εἰγ ἀενίςα8, 

γεῖ ἴῃετα 15 ἢῸ σοῃορδαϊπηθηΐ ἔγομι ΤὮδα. 
ἄἰεαί {δ τοὰ ἐλόρε ἐπ 1}. “ὔνι6 οὗ ἐλίηε ἄριρε}} ταῖμεσ, αδαὶ τυῖτλ 

ζλορε (5. Του αὐί ψοηΐ ἴο δοῖ) 15 2:716 οὗ τυγαΐϊλ. 
ΤΠἼς ἱπῃρσθοδίίοηβ ἴῃ [656 νοῦβα5 ΤΩΔΥ Ὀ6 οοτηραζεά ΜΙ ἴπο56 ἰουηά ἴῃ 

οογίαϊη βδτηβ, ποίδο]υ 585. ᾿ἰχίχ. ἀπά οἶχ. 1 (ἢδπὶ ννῈ 5668 ἔδδίιιγρ νῃ]ςἢ 
ἮδΔ5 οαυδεα το ἢ αἰ ΌΥ ἴο δοηηςθ, Ὀὰϊ Ἡ ΠΙΘἢ 15 ἴο ἃ ἰαγρα δχίθηϊ δχ- 
Ρ]αϊποά, ἤθη γα σετλθηθεῦ [Πδϊ (1) [Πο56 ἴ5 5ρόοκδϑη οὗ ϑεσε ἴῃς εηδ6- 
τηῖο5 οἵ Οοὐ δηὰ Η:5 Ὁμυτγοῇ, ποὶ τλόσοὶν [Π6 Ρεγβοπδὶ ἴοαβ οὔ ἢ ψυστῖῖοῦ ; 
(11) (Π6 ρξῃεγαὶ βρίτίι οὔ μς ΟἹ Τἱβρεηβαίίοη ν) 85 βίεσπεγ ἤδη ἰῃαΐ οἵ ιε 
Νεν; (111) 186 σοπηραγαῖϊνε ἀδικηε55 ἴῃ νυ ὨΊΟἢ ἃ δαῖαγε εχίβίεῃςα ψγ͵85 ΒΕ Ὼ 

ΩΝ 

͵ 
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ΟΗΑΡ. ΧΙΧ. 1--- 12. Ζ26 Ἄρμ7ε ὁ 4)ε 2 γοΐζερ 1255] αμπάᾶ :Ζ5 
ἡ αη 1. 

1 Τῃυβ 5411} τῇ6 ΤΟΚΡ, ὅο ηᾶ ρεῖ ἃ ροίίογβ δαγίποη 
Ὀοί16, πᾶ ἑαζὸ οὗ [ῃ6 δῃηοϊθηϊβ οὗ [6 Ρθορὶε, δηά οὗ [πε 

4 ΔΠοΟΙοηΐβ οὗ ἴῃ6 ῥηΠοϑίβ ; δηα ρὸ ἔογίῃ ὑπο [6 ν] ον οὗ ἴῃς 
50η οὗ Η!ΠποπΊ, ΜΏΙΟὮ ἧς ὅν [η6 ΘηΓΓΥ οὗ {Π6 φαβί ραΐε, δηά 

3 Ῥτοοϊαίτη πο ἴη6 ννογάβ [ἢ 1 5}4}} [6}1 [Π66, δηᾶ 58γ, 
Ηξδαᾶῦ γε τῆς ψοτά οὗ [6 ΤΟΚΡ, Ο Κίηρβ οὗ Πμάδἢ, δπὰ 
1ΠΔὈϊϊΔηῖ5 οὗ ΪΤεπιβαίειη ; Τἢὰπ5 βῆ [ἢ6 ΤΟΚῸ οὗ Ποϑῖβ, 
1ῃ6 ἀοά οὗ Ι5τ86]; Βεμοϊᾶ, 1 τοῦδ ὈΠηρ δ᾽} ὑρο [Π15 
ὈΪαςθ, ἴη6 ΨΏΙΟΝ Ποβοθνεσ Πραγοίῃ, Ὦ15 δᾶγ5 5}8}} ΠΉΡ]6. 
Βδοδιιβε ἴἢοῪ ἤάανα ἔουβακθη σῇρ, δῃηαἃ ἤἢανα δϑίγαηρθα τἢ}]5 
ὈΪᾶςο, δηᾶ ἤᾶνὰ θιιτιχῖ Ιησθη56 1ἢ 1ἴ πηΐο ΟἴΠΕΓ ργοάς, ψοσα 

«ἢ 

Βῃτουάοά νου] πα" Έ ΓΑ ΠΥ τλᾶκο τἱρῃίθουβ πηθῃ [6 ποτα οαρετγ αἱ αοὐ 5 
ΒΊΟΥ 5μου]4 θὲ νἱηάιοαιεὰ δηὰ ΗΠ ρεορὶε δνεηρεά ἴῃ ἴῃς ῥσζεβεπὶ 116. 

ΓΗΑΡ, ΧΙΧ. 1---1τ95. ΤῊΗΕ ΕἸΟΘΒΕ ΟΕ ΤῊΕ ΒΒΟΚΕῈΝ ΝΈΒΞΞΘΕΙ, ΑΝῸ 
119 ΜΕΑΝΙΝΟ. 

1. ρεία Ροΐέεγ» καγέλε7ε ὀοζε6] Τὰ ἴῃς ἄσαγα οὗ οαρ. χνῖἱϊ. ([Π6 ροϊίοτ᾽5 
οἷαγὴ)ὴ ἴδ ἀϊδιϊηρυ ϑηϊηρ ἐεαίαγα 85 ἴη6 ρον σ οἱ Οοὰ ἴο α]ῖεσ ἰῃ6 ἀ65- 
(ἰη165 οὗ ἃ ΡδΘορὶβ αἵ ΔΗΥ τηοπιεηΐῖ, ᾿ι5ῖ δ5 ἴῃς ροί(ετγ᾽5 νοῦῖ (νεσ. 4) Ὲ 
ταϑάα ““δραΐῃ Δποίμεγ νεβ5ε].᾽ ὍΤῇῆε βρεοϊαὶ ᾿Ἔβϑοῃ ἦ27 15 (μα [ποτὰ τὴ 
σοπῃδ 8 της 1 1τῃς Ὠἰδίουυ οὗ ἃ βαίίοῃ ψῃθῇ 115 ρεγϑιβίθηϊ οὐρά υτδου 5814] 
ἀδηγαπᾶ ἰμᾶὶ (ῃ6 ΟὨΪΥ ΔἸτοσδίίοη ἴῃ 118 ἀθβί Ων 5}4}} ἰ8Κε ἴῃ ἔοσσωῃ ο 

 γρακίηρ, ἀσοίσαυςιοη. 
απεῖερι5] ἰῃ6 βδὴβ ψοσζὰ ψὨΙΟΝ 5 οἰϑενῃοσα τοπογεᾶ φἀζεσς. ὙΤὨοβα 

ΨὯῸ ἔγοιῃ ρμοβι[οη, οἵ ἐξ τοὶρῆς θὲ ἄσε, ψεγα ἴδε Ἰεδάϊηρ τη οὗ (86 
δίαϊε δηὰ οἵ ἴῃς (ῃυτοῇ. 

2. λευαίίεν ὁ 1.ε σοε οὗ ΠἸέρριορ!] ϑ8ὲες ποῖς ου σἤδρ. νυἱῖ. 31, ὙΠΟ 
ἐχρ αἱπϑ ον ψ6ὶ} [Π6 ρίδος ψὰ5 δά δρίεα ἴο [Π6 τηδβϑδασα ἴδ [Θγεσαῖδῃ 
δά ἴο ἀε]ῖνογ. 

ἐἀε εαςί ραΐε] ταῖμοσ, 2λε σλεγάς-ραίς. ΤῊς Ἡεῦτεν δῆλα, ΏΙΟἢ ἄοο5 ποῖ 
οσσυτγ εἰβοννῃογα, βεθη5 ἴο ἢανε Ὀδθη σίνϑῃ 1ἰ ἔγοτῃ πε ἐγαρτηεηῖβ οὗ Ὀσοΐκοπ 
ΡΟΙι ΘΙΥ͂ οαϑὶ μεα 85 γτεΐιϑβαθ. [1 Δ ργορδῦΥ μανα Ῥεθὴ ἰάεηιῖοαὶ 
ὁπ οὗ ἴδε ἴνγο ραΐεβ τηεπιοηδα ἴῃ ΝΕΒοι δ ἢ (111. 14, 15) 85 ἰοδάϊηρ 
ἴτοτῃ (86 οὐἱγ ἰηῖο 1}]5 νδ]]εγ. 

8. Ζέ»ρς:} ὙΤὴθΘ ρ]υγαὶ 15 υ5ε4, ἃ5 ποῖ ΟὨΪΥ [ἢ τεϊσηΐηρ Κίηρ ἰ5 δά- 
ἄτγεβϑεα, θυῖ [86 ννῆο]α ἀγῃδϑῖυ, ἡ Ὦοβα δοουτηυ]διεα ἔγαηϑργοβϑίοηβ ἢ 
1Ποβα οὗ ἰπεὶσ βΡθορὶὲα ἃγα πον δῦοιϊΐ ἴο θ6 ρυηιϑῃςα. 

ἀὲς εαγς «δαί ριοἰ)] ὙὉὙΠ6 βαῦηδ Ἵχργεββίοη ν85 υβεὰ Ὀγ ἴῃς ριορῃεῖςξ 
οὗ Μδῃδββθὴδβ ἰἰπι6 (1 Κίηρϑ χχὶ. 12) ἰῇ τείθσεποα ἴο ἴῃ6 δν]] ἴῃ ἢ Ἠὶς 
ἀοΐηρβ ψου]ά ταϑυϊῖ, ἀπὰ θαυ] εν 511}}, οὐ τ1π6 οοῃβθασθηςθβ οὗ ἴδε 5βἰῃς οὗ 
Ε1}}5 ἤουβα (τ ὅϑτα. 11]. «1. 

4. λαῦνε ἐείγαρρε  Ὦανε ἰτοαϊοα 1 ἃ5 ἃ ρίδος οὗ νῇοϑβε 5δῃς 1 {ΠΟΥ 
δῖ ποῖ νίδῖο. 
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ποΙἢοσ [ΠΟΥ ΠΟΥ Πεῖγ ἔδίμοιβ ἢανα Κπόνῃ, ποῦ [Π6 [ἱηρϑ οὗ 
]Τυάδῃ, δηὰ ἢδνε ἢ]1εα {15 ρίδος τοΐζὰ ἴῃς Ὀ]οοά οὗ 1ηπο- 
οοηΐβ ; [ΠΟῪ μαναὰ 1110 αἷϑο {[Π6 ὨΙΡῊ Ρ]αςα65 οὗ Βδδὶ, ἴο Ὀυτῃ ς 
[Π6ῚΓ 50η5 ΜΙ ἤτε 2975. θυγηῖ οἤεπηρβ πηΐο Βδαὶ, ΨΏΟΠ 1 
Ποτητηδηεα ἢοΐῖ, ΠΟΥ 5ρᾶκα 22, πο ΕΓ σα 22 Ἰπίο ΤΥ 
τηϊηᾶ : ἰπμογείογα ὈδῃοἹά, τῃὴ6 ἄδγβ σοπλθ, δι [Π6 ΤΟΕΡ, ὁ 
μαι {Π15 ῥΐδοθ 50,41} ἢο τῦοτε Ὀὰ ςδ᾽]εὰ Τορδεῖ, ποῦ Τῆς 
ν 4} 1εγ οὗ {πεῸ 5οη οὗ Ηϊπποι, θυ ΤῊδ νδ]]Ὲγ οὗ 5] προ Ί. 
ΑΠΑῚ ψ}1}} τάκ νοϊᾶ (ἢ σοιηβοὶ οὗ Τ᾿ υἀδῃ δηα [6 γι βδ] τὴ 7 
ἴῃ [15 ρῥΐίαςεα; δῃᾶ 1 Μ1}} οδιιβα {Πθπ ἴο [411] Ὁγ [ῃ6 συνοτά 
Ὀείογε {ΠΕ ΘΠ 6 Π1165, δηα ὈΥ ἴῃς Παηάβ οὗ ἴθ [παῖ 566 
{Π6Ὶγ ᾿ἰἴνθ5: δηᾶ [ΠΕΣ σᾶτοδβθ5 ΜΨ1]1 ρῖνε ἴο Ὀδ6 τηδδῖ ἔοσ [ἢ 6 
ἴον] οὗ [η6. ἤδάᾶνθῃ, δηῃά ἔογ ἴῃ6 Ὀθαϑίβ οὗ (ὴ6 βατίῃ. ἊΑηά 8 
1 ν] τρᾶκα [ἢ15 οἱ ἀεδβοϊαίθ, δηᾶ ἃ Ὠ:βϑὶηρ; ΘΟ ΟΠ6 
[Πδι Ῥαββείῃ {ΠογΘΌΥ 5141} 6 δϑίοῃιβῃβα δηᾶ ἢ155 Ὀδοδιβα 
οὗ 411 ἴῃε ρίαριιθβ ἰῃετθοῦ Απᾶ 1 ν1}} σαιι56 δηλ ἴο δδῖο 

«υλους πολεῦ ἐλεν... Τῆς στρῃϊ σοηβίσαςίοη 15 ργοθΑΌΪΥ βοιηονδϊ 
ἀϊβεγεηὶ ἔγοσῃ [ῃδί ρίνεη ἴῃ ἴῃς Εηρ, ες. Ζάφ, ἐλε1γ γχαΐλεγς αμά ἐλε 
ἀέρος οὐ Σμάκσλ, ἅτε ἴῃ βι ποίη 655 ποιηϊηδίνεβ ἴο [6 ἢγβί νεῦρ, ἄσῦδ 70᾽- 
σαξεη. Τὰ (Π6 τοηἀογίηρ Ψ1}} Ρε, 7Ζζεν λας γογεαξεέρι, δές., τολοτ) 
2.» Ζρηξευ πο, ἐάεγ α»πα ἐλεῖγ 7χαἰλέγς αμα ἐδέ ξίρριε οὗ σ᾽ κάσλ. 

2» »:0.215] ποῖ σὨ]άτεη, (ἢ βδοβοθ οὗ νΠομ 15 ἢγϑὶ τηθηςοησά ἰῃ 
τε ΠΕΣΙ νοῦβα, Ὀυΐ ἴῃ σἜΈΠΟΓΑΙ ἱπηοσθηΐ ῬΘΊβοῦ5. (Ὀὐϊηρασα 2 Κίηρς 
χχὶ. 16. 

δ, 6. ἼΠεβα νϑῦβεβ ἤδνα οσουγγοα δἰγεδαυ ἴῃ βυρβίδησθ, ομᾶρ. νἱΐ. 21, 
32. 9866 ποῖεδϑ ἴῃοσε δηά οἱ 1]. 23. 

6. 78: ναΐεν οὗ οἰαμρἦϊεγ} ὙΤῊδ ναῖον οὗ Ηϊπποτη, 845 ροβϑεββίηρ 
ψαῖοσ, νγὰβ5 ἃ παίυγαὶ ρΐἷδςς ἴοσ δῇ αδἰίδοϊκ Ὡρ' ΔΥΓΑῚΥ͂ ἴ0 ἴα]κ6 Ρ ἰϊ5 ροβίοη. 
ϑόιηα ανε [Πουρῆϊ (Πδὲ [Π6 πᾶτη6 “ ν4]1ΕΥ οὗ 5] σ του τε ίευϑ ἰὴ ραγιϊσαϊασ 
ἴο σιισοα 551] δ5584}15 τηδά δ ΕΥ̓ [6 ΠΟΥ ὑροη ἴΠς [εννα ν ἤδη [ἢ656 ὑγο σα 
αἰτετριηρ ἢ δὴ ἀγπιϑα ἔογος ἴο ΠοΪα ροββϑββδίοη οὗ [6 νναῖεσ ΞΌΡΡΙΤΥ, 
80 ΠΕΟΟΒΒΑΓΥ͂ ἔογ [Π6 τηαϊηίθηδηςες οὗ 6 ψΙ ΙῺ (ἢδ οΟἰ(γ. 

Ἴ. 7 τποὴὺὴϊ γαΐξε υοΐα] ὙΠῈ ΗΘ. νοῦ 15 [ῃδΐ ἔτοτῃ ἡ] οἢ 15 ἀοσινοα (ἢ 6 
οτἱρηδ] νοτά ἴοσ ὁ νθββϑὶ 1ῇ νῈῦ. 1. Ηδθῆςθ 1ἰ 5 Ἐν] 6 {Ὁ ἱπιεπἀεα ἃς 
ἃ ὈΪΔΥ οὐ ἴπε Μψοχζά, δηᾶ πηθδῃβ ᾿ἰςογα! ]γ, 7 τοδί οι, οἱ. Τῖ Ἠὰ5 Ὀξεη 
(Βουρδι Πα Τἐτετηϊδῃ θα δυϊεα ([Π6 δοϊΐοη ἴο ἴῃς ψοτά, δῃᾷὰ μανίηρ 
ῬΓΟΝΙΟΙΒΙΥ Β]1οἀ ψἱ ἢ} ναΐοσ [Π6 ν6 556] ψ Ὡ]Οἢ 6 Ῥοτα, ποὸνν ρουγεά ουϊ 
ἴῃς σοηϊοηῖς Οο ἴῃ στοιηά, ἃ5 μῈ βροκὸ. ΕῸσ [πε Ἰαἴϊεσ ρατί οὔ ἴῃς νϑῦβα 
ΠΟΥΊΡΆΓΧα Υνἱΐ. 33. 

8. αἰκηοίαίς, απα ἃ ἀϊδε,9} 8.66 ποίθ ου οὔδρ. χυἹ]. τό. 
2]1αριμ65] ὀέοτους, τυομαῖς. ὙΠδ ψοσὰ ρῥΪδρυθ 15 σεηδσα!]ν τἰϑεα ΟἿΪ]Υ οὗ 

Ῥεϑι ]οηςε5, ΔἸ πουρ 1 Ροϊηὶ οὗ ἀεγιναιοη (γααὶς) 1 5που]α πηδαᾶὶ 
ΒΙΤΏΡΙΥ δέστυς. 

9. ΤΠ νοῦβα ἰ5 ἰακεὴ ἔγτγοτῃ {ΠῸ ὁρεηϊηρ ψογάς οὗ Πεὰΐ. χχυῖ]. 43--- 
867, ἴῃ ὙΠΟ ράβϑαρα ἀγα ἀδβου ρα δἱ ἰεησίὰ [6 ἀπμηδίαγαὶ βἰγαὶϊβ τὸ 
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[η6 ἤεϑῃ οὗ [Π6}Γ βοηβ δπα ἴῃς ἢοϑὴ οὗ {πεῖν ἀδυρῃζοιθ, δηὰ 
ΤΠΟΥ 5.4}} εδΐ δνεῖγ οὔθ ἴῃς βθβῇ οὗ δὶς ἐπεηᾷ 1η [Π6 5ῖθρα 
δηά 5ιγαιηθ55, ν Ἀουον ἢ [ΘΓ ΘΠΘΙΏ165, δηα [ΕΥ̓ (Πα 566 

το ἴΠΘΙΓ ᾿ἰν65, 5η4}} βίγαϊίθη ἴθ. Ώδη 50ῃ410 ἴἢου Ὀγοακ [ἢ 6 
τι Ὀο([6 τη ἴῃ6 5ρῃξς οὗ [ῃ6 τάδη 1ῃδἴ ρο νι τ[ἢ66. Απά 584]: 

58Υ υηΐο Ποῖα, ΤἬϊ5 541} [6 ΤΟ οὗ Ποβίβ ; Ενεῃ 50 ψ1}} 
1 Ὀγθὰκ {Π15 ῬΡεορ]α δηᾶ [15 οἰΐγ, 85 ογό Ὀγθα κοί ἃ ροίϊοι 5 
ν65561, [δὶ σαηηοί Ὀ6 τηδᾶάβ ΨΠΟ]6 δραϊῃ: δηά (Π6Ὺ 514]] 

τῷ ὈΠΓΥ ἄστει ᾿ῃ ΤοΟΡΒεῖ, {Π1] 2λεγε 6 Ὧο ρΐδοε ἴο Ῥυγ. Τῆυβ 
Μ11: ἄο υηΐο [ἢ15 Ῥ]ασθ, 5: ἢ ἴῃ6 ΤΟΚΡ, δπᾶ ἴο (8 1ἢ- 

1.3 ὨΔϊΔηῖβ [Πογεοῦ, δηα δωδ7ηι τα κα [15 οἰἵγ ἂ5 Τορῃεῖ: Απά 
(6 ουδε5 οὗ Τ6γιϑαθπ, δηα ἴῃ6 Βοιι5ε5 οὗ [6 Κιηρβ οὗ 
Τυάδῃ, 5}4}} Ὀε ἀεῇ]εα ἂς ἴῃ ρίαςε οἵ Τορβεῖ, θθοδιιβα οὗ 
411 τῆ6 Βουδε5 ὕροη ΨΏΟΒΘ τοοῖίβ [ΠΟῪ ἢᾶνα Ὀυγηΐ ἸΏ Θη56 

ὙΒΙΟΝ ὨυΠΡΈΓ 5}Π4}1 ἀσῖνε (ἢ εϑίερεά, (Οοἴηραγα 4 Ὀυοίου Ἔχρσοβϑίοῃ 
οἔΠε βατηθ, εν]. χχνὶ. 29ς. ΤῊ]5 δά αἰσγεδάν θεθῃ [88 5Ξἰαΐς οὗ [πϊηρβ 
ἴη ἴδ βἰερε οὗ ϑαιηδσγία ὈΥ 16 ϑυδηβ (2 Κίηρβ νἱ. 28, 20), δῃὰ παῖ 
ἴϊ δοίι δ! ν οσουτγτεά ἴῃ δ] Β]πχαπί οὗ [15 Ῥσόρῆθου, ΒΘ ἴῃς ΟΠ] δας 
᾿εβίορϑά 7 γιβα θη, 6 ἰεάσῃ ἔγζοσῃ [.8Π|. 1ν. 10. 

10. Τῇε ἔτει οὗ (ῃ6 ἔνο [πουρῃῖβ ἴο θὲ σοπῃεξοϊεά ἩΙὮ ἴῃς Ρ᾿ϊομοσ, 
186 Ρουγίηρ' ουἱ οὗ ἴμ6 ΡΕΟρ]Ὲ ἂἃβ5. ψαΐενγ βρ|]} οἡ ἴῃ ρτουπά, μᾶ5 θθβεῆ 
τηδᾶς β. ΠΟΙ ΕΥ̓ Ρ]αΐη ὈΥ ἴῃ 6 Ῥσορδεῖ (νεσβεβ 7---9). Ης ον ῥγοσθεεὰς 
ἴο [ἢ6 5δϑοοῃά 51γρτι, νίΖ. ἴῃς Ὀσϑακιηρ οὗ (Πε ὈΙΤΟΠΘΥ. 

““ΤΠε Ῥξορῖθ.. ἤανα [86 5δῃηλῈ ουϑίομι οὐ Ὀγεακίηρ ἃ ασ, θη [ΠῸΥ 
ΙΒ ἴο Ἔχρσαββ {Πεὶγ υἰπηοσί ἀειεϑίαςοη οὗ Δ οὔθ. ὙΤΉΘΥ οοπλε Ὀεῃἰηά 
ΟΥ ὩΘΆΓ Ἠΐτη, δη 5ιηδϑἢ [Π6 784 ἴο δίοῃιηβ, ἴἢπ8 ᾿τηργεσδίησ ὑροὴ πὶ δηὰ 
Ἦΐβ ἃ {π|6 Ὠορε]δββ συΐϊη.᾽" Ὑποπίβοη, Ζ2ε Ζαρα ἀραὶ 116 οοξ, Ὁ. ὅᾳι. 

11. τλαὲ εαπηποΐ ὁὲ τπασδ τυλοίε αἀραΐ} ΤῊ 1ῃ15 1165 18:6 ϑρθοΐδὶ ροϊπὶ 
οὗ ἴῃς ἤρυγε ἢετα υϑεα, ὅδε ἄρονβε, ποῖΐβ οὔ νει. 1ἱ. 

αρα ἐλεν «λαΐ διεην δε»... Τῆς ϑεριυδαίηξΐ οὐδ {πὸ αϑὶ ραγὲ οὗ 
{Πϊ]5 νοῖβθὲ.0 Τῇῃδ ἀρρατγεηΐῖ ΔΙ χασίπεθβ, Πόνγαν οσ, ΜΠΙΟὮ 15 50 οἴξη ἐ5- 
ΡὈἰαγεὰ ὃν ἴμαὶ ψεγβίοη ἴῃ (15. Βοοῖ, ὑτγδνβηΐβ 8 ἔγοπι δἰ ]ρσ να ΣΥ͂ 
᾿0ἢ ψΜΟΙΡ  ἴο συοἢ δ οχηϊβοίορη ἤθη ὑηουρροτίοα Ὀγ σοοᾶ ενάδηρσα. 
Τῆς νοσάϑ βθθῖ ἴο ἤαᾶνε ἃ πδίυσαὶ σοπησχίοῃ Ὀοΐἢ ἢ δὶ Ῥσγεοεάος 

, πᾷ ψῖτ Ψνῃαϊ ἰοἸονν5. ὍΘ ονεγίῆτον οὗ Τεγιβα θτι 584}} Ὀ6 50 βυδάεπὶ 
[ δῃά οομμρϊεῖο, {μᾶὶ ΤΠεσα 5}4}} ποῖ Ὅ6 τοοῖὶ ἴοσ Ὀυσίδὶ, ἅΠ]1655 ὈΥ̓͂ υβὶηρ 

ἀνθ {Π6 πποϊθδῃ ρῥἷαςε οὗ Τορδεῖ ἴον ἴπδΐ ρύγροβα. 
Ὕ 12. ΑΔ5 Τορδεῖ Παά δε τηδάς δὴ τπηο]εδῃ ρος ΟΥ̓ ἰῃ6 ῥγϑδοίΐςς ογὴ -"- 
᾿ς ΣΟΙΔΙΓΥ, 50 5}4}} 41} [ῃῈ μουι565 οὗ Τεσυβαίθῃ Ὀ6 τηδᾶδ ἀπο]θδη ΕΥ̓ ΘΟΓΡΘα5, σ 

Ῥδοδυβὲ οὗ ἴῃς ἰΔο]αίτί ες ΠΟ ἢ να Ὀδθὴ ρῥγδοίβεά ὑροὴ {μοῦ τοοίΐ.Ό Ἅ" 
᾿ς 18. δεέεαι ο7 αἰ] Ὀδείΐεν, θνθσὶ αἰ]. 

τῥονε τυλοσε τοοῦς ἐάον ἄανε ὀπγγε ἐγιςε,5)] “ΤΏ ἢαϊ τοοῖξ οὗ οτἱθη- 
14] Ὀυ]Πάϊηρθ μεσ τἰϑεὰ ἴοσ ραϊπμεγίηρβ δἱ ἔδβεϊναὶβ (Ἰμάρ. χυἱ. 27), ἴοσ 
ἐχοοῖβα (2 ὅ8π). χὶ. 2), ἴῸσ ἴδ εγδοιίοη οὗ θοοίῃϑβ δἱ ἴῃς δαβὶ οὗ ἰδῦεσ- 
Π80165 (Ν᾿ ἢ. ν1]. 16), Δηα ἔοσ ρυδ]ῖς τηθοιϊηρϑ (Μαῖί. χ. 27). ΤΏΘΥ βθοῖα 
Αἶδο ἴὸ ἢᾶνα Ῥδϑὴ (6 ανουγίίε Ὀἴδοθβ ὺσ βίαγ- νοσβὶρ (ΖΕΡΆ. 1. 5). 
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πηΐο 4}} τὴ6 δοβὲ οὗ ἤδανθῃ, δῃα ἢδνα ροιιεᾶ οιἝδ ἀγηῖ 
οἴδπηρϑ πηΐο Οἴθοῦ ροῦβ. 

ΓΗΑ». ΧΙΧ. :4-Χ. 6. δ αεληγς υεπρεαπο απ “ἦε γοῤῥεῖς 
γεγ)οϊρμα67. 

ΤΠΘη σδὴα Γογοιϊδῃ ἔγοση ΤΡ δῖ, 6 γ ἴ6 ΓΟΚΒῸ δά 
βΒοηΐ Πῖτὰ [0 ῬΓΟΡΠΘΞΥ ; δηά δε εἰοοά παθειξοῦε τοι [η6 
ΤΙΟΒῸἾ 5 Ποιι56; δηά 5414 ἴο 811 (ἢ6 φβορῖε, Τῆιυ5 5αῖἢ (ἢ 6 
ΤΙΟᾺΡ οὗ Ὠοβίβ, (ῃ6 Οοά οὗ ἴδϑγδεὶ; Βεῃο]ᾶ, 1 1} Ὀπηρ 
ὉΡΟΩ [15 οΟἱἵγ δῃᾶ ἀροη 411 Πδὺ ἴοννῃβ 41} [ἢ6 δν}} (μὲ 1 
δανα Ῥτοῃοιιποβα δραϊηβδί 1, θδοδῦβα {Π6Υ μανα δαγαδηθδά 
Π6ΙΓ ποοῖκδ, [δὶ Ζῴεν τηὶρῃϊ ποῖ δᾶ ΤΥ τνογᾶβ, Νοῦν 
ῬΑβῃιγ ἴῃ6 βοὴ οὗ Ἰτημηοσ [ἢ6 ῥηθϑῖ, γῆ. σύας 4150 οἰϊεξ 
Βονεῖηοῦ ἴῃ [Π6 Ποιιδα οὗ ἴ[ῃΠ6 ΤΙΟΚΡ, πεαγά τέσ 7Θγεηλδὴ 

.52. ον. Το (Πϊ5 15ῖ 6 την δἀάά [μαὲ [ΠῈΥ ψεγα υϑεὰ 85 ρΪδοος οὗ 
τεϊἠσεσηθηῖ ἴοσ σοηνούβδίίοηῃ (1 ϑᾶση. 'χ. 25, 26), ΟΓ ῥσαυεῦ (οἰ χ. 9). 

ΓΗΑΡ. ΧΙΧ. 14--ΧΧ, 6. Ῥαβηῦκ᾿β ΝΕΈΝΟΕΑΝΟΕ ΑΝῸ ΤῊΒ 
ῬΕΟΡΗΕΤ᾽ ΘΒ ΚΕΙΟΙΝΡΌΕΒ. ᾿ 

14 ὙΤτΉϊΞ, 45 ἰηἰγοάυοίηρ δηοίῃοσ δά άγοϑϑ οὗ Τ᾿ ογοτηίδῃ, ρίνθη υ5 ἰῃ (ἢ ς 
Ὁτίε 5 ΑΥΥ οὗἁἨ νεῖ. 15, 15 ἴπ6Ὲ ορεπίηρ οὗ ἃ πὲνν ραγαργδρῇ. [1 15 υἢ- 
ἐογιπηδῖο [πεγείοσγα [πα [Π6 αἰν͵δίοη οὗ ομαρίοτβ ἄοθϑ οὶ ἤδθζα οσοσγοβροηά 
τῆογα οἰ βοῖν ἢ [Π6 σθηβα. ΤΗΐβ δάάγεβθ, ἃ ἀεἸνεγεά ἰη ἴῃς Τορὶς ᾿ 
Ῥτεοϊηςῖς, ψου]α 6 Πεαγὰ ὈΥ ἃ ἰάσρεῖ ἡὰταροῦ ἴπδη ἴοβα ῃο μδὰ )αϑ5ῖ 
ἰοπηοά 5 δυάΐεηςε ἴῃ (ἢ νδ]16γ. ' 

1δ. αἱ ἀεγ Ἴστ,715] 41} ἴῃς οἰ ΕΥ οἰτ᾽ε5. Ὀεϊοηρίὶπρ ἴο Τυἀ4ἢ. (οτη- 
τε χχχῖν. 1. Ὅηδ Ρῥσόρῇδου ἴῃ ἴΠ6 ν8]1|ενὐ οἵ Ηἱπηοῖη Ξροῖκε οἵ Ϊεπιβα- 

ἐπὶ ΟἿΪγ. γε ΤΩΔΥ͂ 1Πὺ5 σαίῃεγ ἴῃαΐ ἴῃς δάάϊτίοη οἵ [ἢ6 νγογάβ “δηά 
ὌΡΟῚ 411 ΠΕΣ ἰοννηβ᾽ ἰ5 Ὀυϊ ἃ Ξ]Ἰρῃϊ ἱπαϊςσαιίίοη οὗ ἴῃς ἕδαςϊ {παΐ (15 δά τες 
Ὑ25 ἴῃ ΤΟΔΙ ΣῪ ἀνθη (ᾺΠ16Υ ἀπά τόσα Ἔχρ] οὶ ἴῃ 15 [Ὠχεαϊθηΐηρβ [δὴ 186 
[ΟΥΤΔΘΓ. 

λαγάσεεα ἐλεὶν ποοξε}] ὅ66 ἡοΐδ οἡ νἱῖ. ,ςό. 
ΧΧ.1. λοι δ ασλῃ» ἐλὲ το» οὗ 7,12)267} ῬοβϑΌΪΥ ἴῃς ἰαἴπον οὗ (εβἄα- 

ἸΔἢ οὗ οἰαρ. χχχυὶἹ. 1,  Ὦ16 “ῬΑΘΉυΣ [ῃ6 5οη οὗ Μαϊοῃῃίδῃ᾽ οὗ {πμαὶ 
γεῖβα 18 ὈΓΟΌΔΟΪΥ ἰάἀοηςςαὶ νὴ τΏ6 ῬΑ οὗ οἢδρ. χχὶ. 5. Βοῖῇ τῃϊ5 
1αϑῖ δῃὰ ἴπ6 Ῥαβῆυγ οὗ [6 ῥγεϑεηῖ νεῦβα Ὀεϊοηρδά ἰοὸ ομβ οὗ ἴῃς ὑψεηΐγ- 
ἔουσ Ῥυ ἘΞ ΕΥ̓ οουγεαεβ ἑοσηθαὰ Ὀγ Πανὶ, ἢ ψΟ 15 ποῖα τηθηϊὶοπθα Ὀεδίηρ' 
δεδὰ οὗ {πε 5ἰχίδοϊ ἢ σουτβα (ι ΟὨτοη, χχὶν. 14), ἤοβα δποθβίοσ νγᾶβ 
Ἰτωπιεσ (ρογμαρ5 ἴἢ6 Ατηδγίδῃ οὗ ΝΈ ἢ. χ. 3, χὶῖ. 2). Ὑῇα οἴμοῦ θεϊοηρεά 
ἴο ἴδς ἢ οουζϑθο, δαὶ οὗ ψΕΙΟΒ ΜεΙσοβΔ ἢ (- Μα]ο μι) οὗ τ (σῆτοῃ. 
χχῖν. 9) γγαβ Ὠολά. Ἐοζ ἢΐπὶ 566 ποίθβ οἡη Ζεῤλαρίαλ, χχὶ. 1. Οὗ τῆς 
ΡΥ ΕΒΕΪΥ οουζϑεβ ἴΠ6 Πουδεβ σεργεβθηϊθα ὉΥ {π6 ἴνο Ῥδβῆυσβ νογα 16 
δίγοηρεκὶ διιοηρβί ἴῃς ἔενν  ὨΪΘὮ γεϊασηοα ἔγομι Βαγοι (Εἶτα 11. 36---- 20). 

ελιοῦ φουενη!07}] Τῆς Ηδεῦτγον εἐχργεββίου, αξί διαρία, ἰιβ ῬΘοΌ Αι, 
δηα ἴΠ6 ἐχδοῖ βεῆβα 15 οῖ αυϊία οἶθασ. Επποσ (1) ἴῃς ἴογστηθσς ψογὰ 
ἀεθῃο5 τόσα οἰ οβεὶν [86 δοηον αὶ σεηοσαὶ 5656 οὗ οὐθίβθοσ ΜΟΙ Ὀε- 
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ΡΙΟΡΒ βιβα [ἢ656 [ἢηρ8. ΤΏρη ῬάβῃΓ διηοία Τ γετηϊδῃ ἴῃς 
Ρτορῃδῖ, δπά ρυῖ πὶ ἴῃ {πῈ βίοοκβ μὲ τύέγε ἴῃ ἴῃ 6 ΒΙΡῊ 
δαῖε οἵ Βρϑη͵απηη, ΜΜΆΙΟἢ ἐὐας ὈΥ ἴῃ6 Πουβε οὗ ἴῃ6 [.0ΒὉ. 
Ἀπ 11 οδὴθ ἴο ρᾶ55 ΟἹ [Πε τηοιτονν, ἴμδὶ ῬΑϑηυΣ Ὀτουρῆϊ 
ἰουτἢ 7 Εγε Δ ἢ οἷ οὗ ἴῃ βίοοκβ. ὙὭεη βαιά 7 ϑγεπηδῇ πηῖο 
1, ΤῈ ΤΟΒΡ Βαῖῃ ποῖ ςδ]]δα ΤΥ πδῖηθ Ῥδβῆμυγ, δῖ 
Μδρογ- τ 1554 01]0. ἘἘῸΥ τἢυ5 541 τῃ6 1ΟΒΌ, ΒΕΠοΙά, 1 ν1}} 

Ἰοησβ ἴο ἴδε Ἰαϊίεγ, οὐ (11) [Ὡς ἔοστηθσ ψογὰ Ἵχργεββαβ (αὶ ἴῃς αἰ ρη 
ἀεποῖεα ὈΥ ἴῃς Ἰαἴϊεῦ 85 με! ἃ ΌΥ Ὠϊηι ΟὨΪΥ 85 οἰεῥιίν ἴογ δηοΐμει. [Ϊὶἢ 
ίανουτ οἵ (11) 15 [Π6 οσουσγεηςα οὗ (Π6 ψογὰ μα ξί ἴῃ χχίχ. τό (“"οβῆοεις᾽, 
ψΠετα ἴῃ6 σεηθγαὶ 56 η86 βυρραβῖθ 5ῈΟἢ ἃ πηθληΐηρ. Ζερῃδηϊδῆ, ἴῃς Ρ6σ- 
80ὴ ἴπεγε βρόκεη οἱ, 15 οδ δὰ ““ἴ86 βεοοπὰ ρμηθϑὶ᾽᾿ 1ῇ οὔδρ. 11}. 24) 
4 Κίηρ" χχν. 18. 

2. 7λεμ βασλμν τριοί] ὙΈδ υαἱΐεταηοε οὗ ἴπε656 ᾿ναγηίησ ἀπὰ (ἢγεαῖς ἰ , 
ἴῃ [ῃ6 νῪ Τερὶα ὰ5 ἴοο τησοῖ ἕο ἴΠ6 δυϊῃου 65 οὗ (ἢδὶ ρῥ͵αςθ. Ζ 
ἼΠΕΟΥ Ρῥγοςδααδά ἴο ἰηβίοϊ ρυηἰβῃπηθηξ ἴῃ 115 ΟΥΑΙ ΠΑΥΥ ἰογπιβ, νἱΖ. βισιρεβ 
(πο ἀουδι {Πππ )ογέν ταῦε ογ6 ΜἘἘΪΟΏ κερὶ βδίεϊ Υ ψ] Πΐη 186 Πἰπγϊ5 ρετι το 
ἴῃ )εαϊ. χχν. 3; ΠοΙρᾶγα 2 (οΥ. χὶ. 24) [Ὁ] ονθα ὉΥ͂ σοηβῃεπιεηῖ ἱπ (ἢς 
βίοοκϑ. ᾿ 

τΔε γοῤλεῆ Α5 (ἢϊ5 {π|6 15 πεσε ἔογ ἴῃς ἔσχϑί {π|6 σίνεῃ ἴο [τοι δῃ, 
ΜΉ16 1 οοσυτα ἢ ἐγεαιθηοΥ δἰϊεγιναγάϑβ, ἰἴ μ45 ὑθδθη [πουρῆϊ ὈΥ βοσηο ἴο 
᾿πάϊοαῖς [παὶ 411} Ξα σβεαυθηῖ ἴο σμδρ5. 1.---χῖχ. τγὰβ τη δὔϊεσ ἴῃς ρσο- 
Ῥμειἶ5 ἀβθαῖῃ. 'ηε οἂῃ Πούγενεσ 5866 οἶθασ γθᾶβθοῃβ ἴοσ ἴπε υ8ε οὗ τῃϊς 
οδῆοϊαὶ {116 ἤθτα 85 γ)͵ὲ}] 85 ἰαῖεσ ἴη ἴῃς Βοοῖ σπου Πανίηρ᾽ γεοουγβα ἴο 
ΔΗΥ͂ 5 ΠΥροίμεβὶς. [11 15 1ῃ δἱπιοβῖ δνοσΎ σᾶβθα ΟὈν]ΟΥΒΙΥ ἰηβογίοα ἴο 

ς τΔΥΚ οὐὔἱ [δγευλ δ ἢ 5 ΟΠΊςΟΪΑ] σΠαγδοίευ πὰ ροβι του ψἤεγα ἴἢ656 διὰ 
ηυοοίίοηξα οΥ ἴα 0Ὁ]6 ἴο υεϑοη ἔγοπθ ομα αυδτίοῦ οσὐὁἨ δῃοΐμεσ. Ἡξετζε, 
ἐ.σ., ἴῃς ᾿πϊοπίϊοη 5 ἴο βιρσρεϑί ἃ ῥγοίΐδδι ἀσα]ηβὶ Ῥαβῃυσ᾽ σοηδυςῖ. [ἢ 
Ἰκα ππᾶπηὸσ δὲ Ῥαὺὶ 51}]65 ᾿ϊπιβε] ἀπόστολος, ΏΓΩ ᾿ἰβ δυϊ που  ἰ5 
ΠΚεῖγ ἴο Ὀε υεκιϊοηδά. 

ἐλς οἰοοβ] ὙΤῃς Ηδῦτον ψοσζὰ 15 τοὶ ἃ τοοῖ πιοδηΐησ ζ9 ζιυέξζ. 
Τι τῃοτγείοσε ὄἽχρύθβϑες ἴῃς ογαηιρθα ροβι(οη ψὨϊοἢ της ὕυοάγ οὗ τῃ 6 
Ῥεΐβοη σοηῇηεά ν 85 ἔογοθδα ἴο ὀοουρΥ. Τῇ ρυπῃιβῃτηθηϊ βθθιηβ ἴἢϊ5 ἴο 
ΔΗΞΨΟΥ σαίδοῦ ἴο ἰπαΐ ἀεξηοίοα ΌΥ οὐ Ψψογὰ ὈΣΊΟΣΥ, τΠ6 πδοὶς δηὰ δττὴς 
Ῥεΐπρ σοπβπεά ψὮ1]6 ἴῃς Ἰερ5 δπὰ [με Ὀοάγ ἃγὲ Κερῖ ἰῇ ἃ Ὀεηΐϊ ροϑβιἴοῃ. 
11 Ξϑοοπηβ ἰο ἤανε Ὀδθὴ βοιηενῃδϊ σομπηπιοη δἵ [5 τη 6. 866 χχῖχ. δύ. 
ΤῊς ραᾶββᾶρε 1 (ἤτσοῃ. χνΐϊ. τὸ (σπετς Επρ,  εΓβ. πᾶ8 “ὁ ρηβοη-Βουβε ᾽ἢ 
ΒΡΘδκ5 οἵ ἃ βρεςίδὶ σμδιθοῦ ἴοσ (6 ρυγροσα. [η 700 χίϊ!. 27, χχχίῖ αα 
[Ὡς Ηε. νοτγά ἰ5 ἀϊβεγεηΐϊ, απὰ ἴπεγε ἴῃς ἔπρ. ψεῖβ. (“" βῖοςκϑ ᾽) 15 ὑτο- 
ὍΔΌΪΥ 5 ὙἸἰςΕῪ δοςυταῖθ, 85 1ΐ 15 4150 Αοῖβ χνὶ. 24. (566 5π).,) ἐδ). Φιζέ., 
Ατί. “ϑιοςκε.ἢ 

ἀίρὰ ραΐε οὐ δεπζανιι, τυλέελ τυᾶς ὅ}] ταῖῃοτ, ὌΡΟΣ ξιϑδῖο οὗ Βϑιη δυαῖσι, 
ὙΈ1ΟῺ ψγ)͵88 1π, [ἢ πογίμεγῃ σαῖς οὔ Π ρΡρογ (᾿Ἰππ67) σουτῖ οὗ (ἢ ΤετρΙς, 
ἀπά ἴο Ὀε ἀϊκιησυ ϊϑηδὰ ἔτοπι ἴῃς εἰν σαῖς οὗ [πε 5Ξᾶπι6 ἤδπιε (χχχν]δ. 1.3, 
ερβένς 7). Ὑῆθ οπα ἢεῖε τηθᾶηΐ πδὰ θδθὴ ὈῈ ΟΥ̓ Τοῖπαπι (2 Κὶπρςε 
χν. 35). 

ἀαέὰ ποί αὐτά ἐὰγ παγις δασλιν, ὀμέ λίαρον-.» εἰ σαὐὶ] Ἐοτ ἴμ6 
-ς 

ἘΝ 
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ρὲ τηᾶῖκα ἴῃ66 84 ἴδισογ ἴο [ἢγϑβεϊέ, ἀπᾶ ἰοσσ (ἢγ ἔπη : δηά 
ας ἴδμεν 5841} (811 Ὀγ 11 5; τ ἐηεᾶ δας δηά (Ὠΐης ἐγ85 

τἀδῖί ὈεμοΙά ἐν δπά δ] ΜΠ ρῖνα 41} 1 Ἔϑἴῃ ἴητο τῃ6 μάπά 
οὔ ἴδε Κίηρ οἵ Βαδγ]οί,, ἀπά με 5811 οαγάζ ἤθτ σαρνα ἰηῖο 
Βαργίοη, δηᾶ 5}4]1] 5 αν ἴθι ψ ἢ τη σὕϑοτά. Μοζεονεγὶ ς- 
Ὑ1}} ἀο ινοῦ 411 τ[ῃ6 δι ηρί οὗ {815 οἱἵγ, δηά 411] [ῃ6 δου 
τῃογοοῖ, δηᾶ 41} [Π6| ργθοίουβ {πϊηρ8 {πεγροῦ, δηᾶ 411 1ἢ6 
τα ϑιγοβ οὗ ἴῃς Κιηρβ οὗ πα δῇ ν1}} 1 ρῖνε ᾿ηῖο (ἢ6 Πδηά οἴ. 
{Ποῖγ ἘΏΘΙΩ165,  ΏΙΟΔ 51.411 5Ρ011 ἴΠ6πὰ, δηα ἰαϊκα [δ πὶ, δηάᾶ 
σαιτΥ ἴΠεπὶ ἰο Βανι γίοη. Απά ἴῃου, Ῥαβῃαγ, δηα 41} {Παΐ 6 
ἄν 1} τη (Πῖης Ὠοῦϑ 5Π4]] σοὸ Ἰηΐο σδρξνιν : δηά ἴδοι 5ῃδ]ῖ 
ςοηῖα 29 ΒΑΌγϊοη, δηα (ἢδγα ἴοι 5ῃδὶῖ α16, δῃηᾶ ϑῃδὶὲ θῈ 
Ῥυπεάᾶ τμεγα, (μου, δηὰ 4}1} τὰν ἔμεπάβ, ἴο γβοσα ἴμου Παβὶ 
ῬΙΟΡ6βΙ6α 1165. 

Ἱ 

1δϑὶ ψοσά 566 ῃοΐς οἢ νὶ. 25. Τῆς οτἱρίῃαδὶ οὗ “"ἔξασ 15 ΟἹ Ἔν σῪ 5 ἢ ἤοσε 
ἈΡΡΘΔΥΒ ἃ5 ἃ ῬΓΟΡΕΥ ὨδηΊ6, 8δηἀ ἂς 1ἰΐ 15 ΟὈΝ]ΟΙΒΙῪ Ἔχργαϑϑῖνα οὗ ἴῃ ἔαίς 
Δηπουποσά ΡΥ ἢ Ρρτόορβοί 85 σοπιίησ οἡ Ῥαβῆαγ, τυ οἢ ἸΠρΡΈΠΕ ΠΥ 45 θεθη 
ΔΡΌΡΙεα ὈΥ σοῃπμηθδηίδῖουβ ἴο {πΠ6 πᾶπλς ΨΏ]Οἢ ἢδ ΔΙΓΟΔαΥ Ὀοχα, ἴῃ ογάδΥ 
ἴο τιᾶῖα ἃ ἕοσοι Ὁ]6. σομίγαβ Ὀεΐννεεῃ ἴπε ἵνο. Νὸο ϑαιἰβίδοϊοσυ Ὀδϑβὶβ 
Βούανοσ μ45 Ὀδδη ΟὈἰδι θα ἰοσ {μεῖὶσ οοῃ)θοΐατοβ 29» αγοιγεωΐ, 20} οὔ1 ἔνε 
σἕίάε, αὐμπάαριος οὗ ὑγιράέριεις, ἀπὰ [86 Κα, δπά 1 45 ποῖ οἵ σοιισβα 224265- 
“αγ} [δῖ [6 δῆς Ῥάϑῇυσ βῃουα Βανε δα ΔΩΥ δυο βἰρηϊδοδηςε. 
4. « {εγ7Ὸ7 0 ἐλγεοῖς απαὶ ἐο αἰῤ τᾷν 7251ὲἐμπ42] ἴῃε ἱπιεγργείϊδίοη οὗ 

ῖῃε ἢδν πᾶθ. ὍὉδα παΐιγε οὗ Ῥδβϑῆυσ᾽β ρυ ἰβπηθηΐ ΤΠΔῪ Ὧε ρσαϊδμειεὰ 
Ἃ1τούτὰ ἴῃ6 ἔδαοϊ (δαὶ 1 νας ποῖ, δ ἴἃγ δἂ5 γα Κπον, ἃ νἱοϊεπίὶ ἀδθαίῃ, οἵ 
ψὨϊοἢ Ιηἀθοα [Π6Υ6 15 0 ἴγαοα ἴῃ ἴἢ6 ἰαησιάαρα ἤοσε, Ηδ ν85 ἴο. ΡῈ 
οσαιτοα ἰο Βαδγίοῃ, δῃὰ ἴπεσε ἀϊθ. ες Κῆονν (5ε6 ποῖα οἢ νϑσ. 1) 
ἴῃαὶ 815 βουδα νγὰ5 ομβ οἵ ἴῃς τηοβὶ βου ϑηϊηρσ [ἢ πυτροτβ αἱ (πΠ6 ἐπα οὗ 
1πε σἀρίϊνὶγ. ΑὐΟοογάϊηρῚΥ [πα Ρυπίβητηθηὶ ἤεγα ροϊπίεα ἴο Ῥγορδθὶν 
ςοηῃϑίϑιοα ἴῃ γελοῦβα δἱ ἰἢδ τυ Ὠ]Οἢ ἢ Παά Ὀτουρῆϊ ἸΡΟῺ ἢὮῚ5 σουηίγν 
ὈΥ ορροϑβίηρ [ῃ6 σουη56]5 οὗ Γεσοδῃ. Ηδ ““εϊοηρεά ἴο (86 ψαγ κε 
Ῥᾶτίγ, Ὦοβ6 οσβϑᾶ 1 ψὰ5 ἴΠαὶ [υάδεα ὈῪ ἃ οἷοβε δἰ ἴδπος ψ ἢ Ἐργρὶ 
τηῖϊρῇς τοϑίϑί [6 ἀγπὶβ οὗ Αβϑουεία.0 ΑΡρδυθῃί γ δε δά Ῥδεὴ ἰεά αὐγὰ ὈΥ 
Ἡϊς 268] ἴο ρῖνε Ὠἰτηβα]ῇ ουΐϊ ἃ5 ἱηνεβίεα ἢ Ρσορθδίῖς ρούνεσβ, 1π οσγάδγ 
ἴο γαίῃ στεδίοσ Ἴσεάδηςα ἴοσ ἰδ νίεννβ. Τ}15 ψου]Ἱα Π6]Ρ ἴο δοοουηῖΐ ἴοσ 
{πὸ οχίσγοιης νἱοΐεμος ψὶἢ ψ ΒΙΟἢ Ὠα ἱτεαϊεά Τεγθυγίδῃ, δηα πνου]Ἱά αἷ5βὸ 
ἴπόγθαβα (δ Ὀϊςαγηε55 οὗ Ὠΐ5 δηρσυ ϊθῃ Πδη ἢδ βὰν ἴοὸ ψΠπᾶΐ ἃ σϑβυϊί ἢϊς 
σουη565 δηᾶ ἴα]βε ργβάϊοϊοηβ μδὰ 16 δὶ5 " ἔπεηάβ,᾽ 1. 6. 815 ρασι Ζῇ 5.᾽ 
«Ὁ. Οὐ. : 

δ. “ἐγεηρίλ] ΒίοΣΘΒ. 
“ἤαδοι5] 81:8, τοβυ]ς οὗ ΪἸαθουν. 
6. 2»γοῤῥεεῖεαί 145] ἴῃιϑ 5ῃενίηρ ἰἢαὶ ῬΑΘΏΌΓ ννὰ5 ποῖ ΟἾΪΥ ἃ Ῥυσϑὶ 

Ὅυϊ αἷ5ο Βαὰ δϑϑυστηεα ἴο ῃἰπηβο] ἢ νυ τποιδ τνατγαηΐὶ {[ΠῸ Πιποίοηβ οὗ ἃ ῥτο- 
φῆεῖ, δηά δά 1η5ἰβίοα (αὶ [Ὡὲ ψναγαϊηρβ οὗ [ογοχηΐδῃ ὑγεσα ἀρϑυτά, 566 
λἷν. 123-15. 
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ἡ--ὶ 3, Τῆς βργᾷμίηρε ον προ Οοά γον ἀείῤῥ ἐπ ἀΐς ἐνονδάα, 

Ο ΙομΡ, ἱπουί ἈΠ; ἀεςεϊνοα της, 4η1ἃ 1 ννγὰβ ἀδοεϊνεά : 
Του δτὲ βέγοη» Ῥίμδῃ Ι, δηᾷ μαϑὶ Δρίεναδιςά : 
1 ἃτὰ ἴῃ ἀθηϑ: Ῥ 8 ΆΔ1]γ, 
ἘνΘΥΥ ΟἿΘ τῃοο Κα ἢ τη6. 
ΕἘῸΓ 5δῖποβ 1 βρᾶκθ, ἴ οπ δ ουἕ, 
1 οὔ δα ν]οϊεηςς δηά 5ρ0]1] ; 
Βεοδιιδα ἰῃ6 ψοτὰ οὗ ἴ8εῈ ΤΟΒΡ νγαὴ5 τηδᾶς ἃ στορσοδοὶ 
ΠΟ ΤΏ6, 

Απά ἃ ἀδηβίοῃ, (141}γ. 
ἼΠΘΩ 1 5614, 1 11] ποῖ τηαῖτα τηθπίϊοι [οὗ Ἀπ᾿, 
ΝΟΣ 5Ρ6 δ ΔηΥ͂ τῆογα 1ἢ Ὦ15 ΠΔΠΊ6. 
Βαϊ ἀΐς τυογα ν᾽ᾶ5 ἴῃ τοῖη 8 βθαγί 85 ἃ Ὀλυγηϊηρ ἤτα 5δαΐ ἃΡ 

ἴῃ ΤΩΥ̓ ὈΟΏ68, 

1.18. ΤῊΣ ῬΕΒΟΡΗΕΤΒ ΟΕΥ ὕΝΤῸ ΟΟ. ΕΦΘᾺ ΗἙΓΡῚΝ π|ς 
ΤΕΟΟΒΙΕ. 

Ἴ. αεεείυεα 1 εγἰοεά,  εγεμασεά. 
αγέ σοἰγορρε λας 7] λατέ αξερρ λοϊωα ο᾽' »ιὰ ΤῊΪΒ δπᾶ νοσ. 9 

56} 8 ἴῃαϊ (ῃς υὐ τλονς ἀϊά ποῖ βρεὰκ οὗ {πεὶγ Ἰόσ 11. [ τας 
Δ ἱπἤυδηος σῇ ΤΟΥ σου] ποῖ στοβίϑὲ ὑπαὶ υγρ ρα (ἢδπὶ ἐοχινατὰ, 
ἴῃ ϑβρὶϊε οὔπε σετίαϊη 1115 [πὲ βῃου]ὰ σοῦ ἴο [Π6η Ἰβεῖνεβ. Οοϊωρασγε 
ΧΧΙΙΙ, 29} 50 Ατηὴοβ "ἰϊ. 8 (ἼΠε 1ογὰ Οοα παιῃ ςροΐκεη; ψῆο σδη Ὀυὶ 
ῬΙΟΡΒΘΞΥ ὃ}, ἀπὰ σ (ου. ἰχ. 16 ("" ΝΙε}θβϑβιῖν 15 Ἰαϊά ὑροη της ἢ. 

8. εἱμῶς 7 ςραξζέ, 7 εγεαὶ οε41] ταῖμετ, ας οὔέξρε ἂς 7 σδόαξ, 7 ὑπ αἱ 
ομἕ. Τδα νοτῦβ τοηδογοα ἐγ ξα ομέ ἀπὰ ογίσά Ὦᾶνα πὸ οοπῃδχίοῃ ἴῃ ἴπα 
οτἱρίηαὶ, ΤῈς ἰοπηοσ τηθδῃβ ἴο σοτηρἰαίη Ἰουάϊγ, [π6 ἸαίίοΥ 5 ΡὶΥ ἴο 
εαἰἱέ αἰρμά. 

οἱοίομος αμα 52 011] ποῖ 50 τηιοῖ, ΟΥἩ δἷἵ ΔΗΥ͂ ταῖα ποῖ 5Ξοἷεἶγ, {δὲ οὗ 
ὙΈΙΟΣ Τγοτη δ ἢ Ὠϊτηβ6}} νγὰς [Π6 νἱοιτη, Ὀυϊ 1Πηδὲ ἀϊτοςίοα ὈΥ ἴ86 ὑρρες 
Οἰαββεθ σεηεγα! ν ἀραϊηδί ἴΠο586 ΘΑ ΚΟΥ ἴπδη (μϑιηβεῖνεβ.Ό (οϊωρᾶσε 
ν. χ16---18, νἱ. 9, 1χ. 4 ψΙ ποῖε5. ᾿Η 

ὦ γεῤγοαεὰ τρρρέο γίξ, αγια α ἀἰεγίδίο!}] Νοταβ ἀρρ] θὰ ἴο ΐβ οὐσῃ οδβἊ 
Ὁγ ἴῃ στοαὶ ΕἸογεπίϊηςβ, ϑανοπάγοΐα, ἰῃ Ομ ας οὗἉ Ὦϊ5 τη ΔΠΥ͂ ΞΘΙΤΏΟ 5 ἔτοτη τὰς 
Οαιπεάγαϊὶ ρυϊρὶς ἀυσηρ [με Ἰαβὶ γεατβ οὗ [ῃς αἴ εεητ οεπίυτγ, Ἡδοῦ ἴἢς 
ζοτίυηοβ οἵ ἢΐ5 ϑῖδίε, οὐγίηρ ἴο ἴῆε τηϊβάεεας οὗ γυ]οσβ δηὰ Ῥεορῖς, τε 
τοάἀυςοά ἴο ἃ νΕΥῪ ἴον δ. ““ΤῊΥ 5ἰῆ5, Ο ΕἸοσεῆσε.... ἄγ ἴδ6 οδυβο οὗ 
ἴἢε5ε 5 ρε5. Απά πον τερεηΐ, σῖνε αἰτηβ, οἤοσ ῥγάγεσβ, Ὀδοοτος υπηϊοὰ. 
Ο Ρθορὶε, 1 μανε θεδῃ ἃ δαί οσ ἴο {66 ; 1 αν ψνεδζί θα τηγϑεὶῇ 411} τῆς 
ἄδαγϑ ΟΥ̓ΤΩΥ [{{6 ἴο τηαῖκα Κποννῃ ἴο [Πδεὲ ἴΠ6 ἰσυτἢ5 οὗ ἴῃς ἴδ ἀπά οἵ Βοῖγ 
Ἰϊνίηρ, δηά 7 ἄανε λαά ποίλήρρ ὀμέ ἐγεῤιἐαζέοης, σἀεγίσίον, αμαἰ γεῤγοαρὰ.᾽" 
ΟἸατκ᾿ 5 δανογαγοία, Ὁ. τόρ. 
αἐν} 9 019 ἄδγ. : 
9. λὲς τυογα τυα4] Ὀεῖϊετ, ἐλέγε τας. Ἰὰ ἴῃ δ». τος δῃὰ «ἀκ κ 

ΔγΘ τη βου] 6, 116 ὄρεηηἶ70 5 [ετηϊ πίηθ, ἀρτοοίηρ τὴ γε. Βαϊ ἴ86 
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ΑΠΑῚΙ νγὰϑ ψγεδῖν ψ] ἐοσε δοδπηρ, δηᾶ 1 σου] ποὶ βἴδγ. 
ΕΌΓῚ Ὠρατγα τῆς ἀδίαηηηρ οὗ τηδηγ, ἔδξασ ΟἹ Ἔν ΕΙΥ 5166, 
Ἑλξδεροτί, σαν 2ἦεγ, αι ψὰ ν1}} σεροσί 1. 
ΑἿἹΙ ΤΥ ἴδια] δῖ5 ψαιο θα ἔοσ τὴν ΠΑ] ηρ,, σαγέρρ, 
Ῥεγαάνθητῷισα ἢ6 ΜῈ] ΡῈ δηορᾶ, δηα γα 5141} Ῥγδνδι] 

δρδϊηβί ἢ1ΠῚ, 
Απὰά να 5}4]] [αἶσα οὔὐσ στανεῆρε οἡ ἢϊη). 
Βυΐῖ [ῃ6 ΤῸΒΡ ὥς ψΊ Τὴ6 85 ἃ ΤΡ ΏΥ [ΘΠ] 0] 6 οἠα: 
“ΒΟΓΕίοσυα ΤΥ ΡῬοιβθοιίοσβ 541} βίῃ ]θ, δα {Π6Ὺ 58.4]} 

ποῖ ΡὈΙ͵ΕΡΔ1]: 
ἼΠΟΥ 514] 86 ρτθδίὶϊγ δϑῃδιηθᾶ: ἴογ {ΠῸῪ 9841} ποῖ 

ῬΙΟΞΡΕΥ: 
Ζάεῖν ἐνευ]δβθηρ σοηξιβιοη 5}.4}} ἤδνοὺ 6 ἑοτροίίθῃ, 

τἀϊοτῃ οὗ [Π6 ἰαηρῦαρα ὈΥ ὯΟ τρϑδῃϑ ἰοσυ᾽ 5 15 ἴο σοῃϑι ογ 411 [Π656 ψογάς 
8.5 411Κὲ χοξοσγίηρ ἴο [Π6 βυνβίδηϊινα. 

7 τᾶς τυεαγ»}) ευΐἐἦ 7ογόεαγί,, 5] (Οοτρᾶσγα νἱὶ. τι, μετα ἴἢ6 ΗδΡ, 5 
ἰτηοβί (6 βδιηξ. 

ἀραὶ 7. εὐπἰα' ποὲ ς:4}}] οἵ, Ῥευδαρβ, αϑμα 7 (ςοῃβεαιθηι]γ) 2γεναΐ ποῖ; 
Ὅυξ ἴΠ6 ΗδςΌ. τᾶ  τηθδῃ, 7. εαηροΐ δ μ7γὲ τ (ςαπποῖ τοίγαϊῃ τηγβο]ῆ). 
ἼὝΒετα 15 ἃ σἤδηρσε οὗ ἴξδηβε ἴῃ ἰδ6 οὐρίῃδὶ, ψ ἘΟἢ δοσνεβ ἴοὸ τραυῖς [15 85 
1} Ἰαϑιηρ τεβαϊῖ οὗ [6 ψ}Ο]6. 

10. αεγα;:1;,} τ}. 7εγθιλ δὴ σίνεβ 5 σῃηδίσοβ 45 ἰΐ ψεσα οὗ [8ε 
ςοηνεασβαίίοη ΜΙ Οἢ ἢς Πεδασὰ σοίηρ' ου ἀγουηᾷ Ὠϊπὶ ἀπλοηρ ἢ15 ΘΠ ΘΙ 165. 
,)α» οκ ευε7» σἰ6] ἐχρτεϑϑίησ ἴμῈ ρευϊουβ οαβα ἰῇ ΜΜΏΣοἢ δ βιοοά. 
Κεῤογέ, σαν ἐφ, αμε τε τοῦ γεῤογέ 1 ῬγορδΌΥ ἴῃ6 ψοτγάς οὗ ἵνχο 

Σπάιϊνϊάϊιαῖς ΟΥ στοιρβ οὗ ἢϊ5 ἴοθϑ [ῃ6 ἢχϑὶ υτρίησ ὑροὴ ἴῃς βεοοῃά ἴο 
Ὁσίηρ ͵5 ἰἸδηρταρε πηάεογ ἴῃς ποίίοα οὗ [ῃ6 δυί μου 65, [η6 βεσοηά δϑβεηΐ- 
ἱῃρ ἴο {6 βυρρεβίοη. 

,7α»ηρεἰα79] ἰϊογα!γ, γεερε οὗ τ) 2εαςζ, 1.6. δοαυδϊπίδησοβ, ἴμοβα ἴο 
ψυὮομι 1 5ῃου]4 σῖνε [6 ογάϊπατν βαϊυίδίίοη, Ρεδοα θ6 ψ ἢ γοιι. 

τυαζεῤεα 7,0» τῃ.)»)Κ)λ͵ λα ίμ,} ΓΗΒ 15 ῬΥΟΡΔΌΪΥ τῖρῃΐ δηᾶ ξυρρεβίοα 
ὌΥ ἴῃς ᾿Ιδησιᾶρε οὗ Ῥ5. χχχνἹ 15, χχχυῖ!. 17. [1 Πδ5 αἷβο ἢον- 
ΘΥΟσ Ὀδοὴ δχρ αϊηθά ἃ5 ἃ ἔασίποσ ἀςδδηϊίοη οὗ “ [Ἀγ ]1γ5,᾽ ταθδηΐϊηρ 
τηογείοτε θη 0 5ῃου]ά βἰδηά δ ΤΥ 5ἱάς ἴο ῥτοίεοϊ τῶ8ὲὌ. ζᾷδε [1|ετγὰ] 
{πδη 9] δ! !οὴ 15 Ζλοσε τυάο τυαζεΐ τ2} 5166. 

ἐγετο ] Ἰπΐο βοῖὴβ δοῖ, ψνῃὶο ἢ Ψ11 ἰαῪ Ὠϊπὶ ορβθη ἴο δἰϊδοῖς. 
11. Ιῃ [Π15 δηᾶ [με ἵννο [ο]ονίηρ νεῦϑαθ [86 Ῥσορμδιβ σοῦσαρα 15 

τοηενεά.. Ηἰὀπ (Δ Ὀτρῃίθηβ ἴῃς ῥτοβρεοῖ Ὀείοτε δΐτη, δηᾶ [Ὠσουρῃ ἱΐ 
6 5665 {παῖ 411] ν1}} γεῖ θῈ ψ}1 ντἢ [λ6 σἰρὨΐεοιι8. 

ζεγγ:δές ο»14] τυα77 107. 
ατ:λα»πεά ] 2: ο 5 αη1ὅ. 
ἐλεν σλαλί ποΐ 2γ02967}] ἸΤἢϊ νου 6 Ὁπηθοσββασυ ἴο ΚΒΑΥ αἴεγ [ἢ 6 

ΔϑϑουΈοη τηδάδ δἰγεδάυ, [δὶ [ΠΥ 5μουϊά Ὀ6 Ραΐ ἴο ϑῆδιηθ. Τῇε 56ῆ86 15 
γταῖμοσ, ἘΔΟῪ ὮδνΘ ποῦ δοὐθᾶ ὑχιάθηνν. 9866 ποίε Οἢ Χ. 21. 

11:17 ευεγἐαεέζγεο᾽ εογμείον “λα  τὐΐίλ ευεγαείΐ»ρ' αἄϊεργαες ἐλαΐξ ςλαϊ, 
ΎὨΕ ψοτὰβ Ῥγορδ Υ τεΐοσ ἴο ῳέ ἐο σλαγεέ, αἰ πουρῇ [ΠΟΥ ΤΔΥ 4͵50 
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.Βαῖ, Ο ΤῸΚΡ οἵ δοβί5, ἴῃδὲ {π65ὲ [ῃ6 πρῃίξοιυ, 
“454 5Ξεεβὶ [ῃ6 σϑὶηβ δηᾷᾶ [ἢ6 Ὠθδτγί, 
Τ,εἴ πΠ16 566 [ΠΥ νϑῆροδαηοα οἱ ἴθ ἢ 
ἙἘογ υπίο ἴΠ66 ἢανα 1 Ορεπεα σῊΥ οδΔ1156. 
σηρ υηἴο ἴ[Π6 ΤΟΒΡ, Ῥγδῖβα γε ἴΠ6 ΤΟΚῸ : 
Ἐργ 6 Βαίῃ ἀεἸνογεά ἴῃς 5οὺ] οὗ ἴῃς Ῥοοσ ἔτοτῃ ἴῃ μαπά 

οὗ εν] άοεῖβ, 

14- 8. «4 γεριοτυσα οεδωγεΐ Οὗ 2αϑοομαζε ρΥΊΖΥ. 

Ουτϊεεά ῥέε ἴῃς ἀδγ Ὑῃθγαῖη 1 νγὰ5 ὈΟΓᾺ: 
1,εἰ ποῖ {π6 ἀδὺ ᾿ΒΈΓΘΙ ἢ ΤΩΥ τοί Γ Ὀᾶτα τὴς Ὀ6 Ὀ]Θ 556, 
Ουϊοεᾶ δὲ ἴπ6 τῶδ ψῆο ὑτγουρῃξ Πάϊηρα ἴο Τὴν ἔδίδοτ, 

ΒΔΥΙΏΡ, 
Α τηδὴ ἊοἸἹ]Ἱά 15 θοσῃ υαηΐο {Π66; 
Μαϊκηρ ἰσὴ νεγῪ ρδα, 
πα Ἰεῖ [ηδἰ πλδῃ Ὀ6 85 1ἴῃ6 οἷε5 ψὨΣΟὮ ἴἢ6 ΤΟΕΡ ονοτῖ- 
. ἰδτεν, δηᾶ σερεηϊθα ῃοῖ: 

ῬοΙοηρσ ἴο [86 νοῦ ἱπηπιθάϊδίεὶγ ῥσγοσεάϊησ ἴπδαὶ (ἐλεν ἄαυε αἀείεα γοοἷ- 
ἐελέγν εὐ ἂρ σεῦ αοέξη, εἰς.). 

12, ΜιγυΔΙΠΥ ἴῃ σαπη6 85 χὶ. 20. 
.138. ΤΠ ἐχοϊδηγαϊίοη οὗ ὑγαῖβε σῇ ὈῈ6 σοϊηρασζεά υἢ ἴποβε ἢ 
τε ουὖἱ ἔτοτῃ [της ἴο της 1ὴ ἴῃ σουζβα οὐ αἵ {Π6 σοπο]υβίοῃ οὗ ΣΎ 
Ἔν διροηρ ἴδ6 τπηοβῖ τηουζηΐ} ἀπ α ἀδθροπάδηϊ οὗ [ῃ6 Ἐ5α]π|5. 

14 18... Α ΒΕΝΕΨΨΕ. ΟΥΤΒΙΓΕΞΥ ΟΕ ῬΑΞΘΙΟΝΑΤῈ ΘΕΙΕΕ. 

14 Ομγεε δὲ 114 Ὧ4)})]) ὙἸδαθε ψψοσὰβ ΤΩΔῪ Ὀ6 σοτηρατοα ἱ} ἴποβς 
ὙὮΙΟΒ ΤΟ0Ὁ (111. 3; σοϊάρδτγα χ. 18) Βσϑὶ υἱἱετεά αἴζοὺ ἢϊ5 βενεὴ ἀδγϑ οὗ 5:]δπὶ 
στὶεί, δἰ Πουρῆ ἴἤοβε ραϑϑᾶσαθ ἀτὲ Ἴνεῆ τῆοσς υἹοϊθεηΐ ἴμδη ἴῃϊ5. Τῆς 
νος ΠΟ Εν ΟΣ 16 50 ἘΠΟῚΘΏΓΥ ἱπΐθηδ56 ἴῃ {Π ΕΓ ἴοη6 ἴο σᾶι56 ΒΟΙΩ6 δ βευλλ ς 
ΘΘρεΟΐ ΠΥ ἤθη ψε σοτρατο ἴοι ἢ ἴἤοβα Ὡ]Οἢ Ὠανα ρΌπα ἱτωτηβας- 
αἴεὶγ Ῥείογε. Ηξδηςε 1 ἢδ5 Ὀξεὴ βουρῃϊ ἴο Ἔχρ]αΐη ἴθ πὶ 85 (1) γογάϑ ρὰῖ 
ὈΥ 7 εγεπ δῇ ἴῃ [ἴῃς του οὗ Ῥαβῆυσ, (11) τνοσβ τοϊβρ᾽ ασθα ὈΥ̓͂ ςοργίεῖς, 
(11) ννοτάβ ρ᾽δοθᾶ ἤεσγε ΌΥ εγειδῃ, ΔΙ Πουρἢ σοαὶγ υἱίεσεὰ ὈΥ Βῖπὶ δὲ 
Ὁ ἀἰδεγοηῖ {ἰπ|ὸ, δηα ὨΚῪ ἱπίτοάυςεα πον ΟΥ̓͂ ΑΥ οὗ οοηΐγαβι (ο ἴῃ 6 
ὨΔΡΡΙεῦ ἐβεϊϊηρβ ἴο ΜΉΘ δα Πδά Ἰπ5ῖ σίνεη Ἴχργεββίοη, δηὰ ἴο τετηϊη ἃ 
έτη οἵ [ἴῃς ραβεϊοηαΐε ἴσουῦ]ε ἔτοτῃ Ὡ]Οἢ ἢῈ μαᾳ Ὀεεη ἀεϊνετεά. ΤΉεβς 
ΕΧΡΙ ΔΗ ΔΙ ΟῺ5 87α 8]1 σαῖποσ ἀδβρεγαΐα σεηθάϊθβ. ΑΝ 6 γα ΡΧΟΌΔΟΪΥ Ὡδδσοσ 
ἴη6 ἵπιὲ Ἴχρ  δηδίίοῃ, ἱξ γε βδὰὺ παῖ [6 νοσἄβ ὄἼεχρσεββ πη ἴῃς ἰηϊδῃξα 
ἰδῆρπαρε οἱ Εδβίεση ἐπλοί]οῃβ ἴμ6 ὈΙ ΓΕΓΠ 655 οὗ [Π6 ρϑηρβ ΜΏΙΟΝ ενοσ δὰ 
ἀραϑιῃ βεϊζεα προ [ἴῃς ργορῃοί᾽ 5 ταϊπά δηὰ ἢβασῖ, ἃ5 ἢ6 οοῃιετηρ]αϊεὰ ἨϊΞ 
Ῥοβιοη δηὰ ἴῃαϊ οὗ ἢϊ5 σου. Οοιηρατε Πανὶ 5 ἐτωργεοδίίοῃ οἱ 
᾿ΟἾΡοα, δ5 ἴῃ βοεπε οἵ ἴῃς ἀβαῖῃ οὗ 580] δῃηά Τοηδίμαη (2 ὅδζὰ. ἱ. 1). 

δ. »παξέρρ᾽ ἀίη] ἀξ νιαΐε λέτε, αἀἀδὰ ἰῃ ἃ τοης οὗ ὈϊτοΣ χοβοοϊίοη, 
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Απὰ ἰδὲ Ἀϊπ ἤξασ [6 ΟΥΥ̓ 1ῃῈ 1ῃ6 τιογηΐηρ, δπᾷ [Π6 5ῃουῖ- 
ἴηρ αἴ ποοῃίαθδ ; 

Βδοδιιβα Ὧ6 516 ν τὴ6 ποὶ ἔτοσῃ ἴῃ 6 ΟΣ ; 17 
ΟΥ [δῖ ΤΩΥ τηοίμεγ τ]ρῆϊ ἤανα ὈΘΘἢ ΤΥ ρίαν, 
᾿Απαά ΠΕῚ ΜΟΙΩΡ 20 δέ ΑἸνναγβ στεδί ζυζίζ 716. 
ὙΥΒεσγεΐοσα σδηλα 1 ἕο ουϊ οὗ [Π6 ψοΙΩὉ 18 
Το 566 Ἰαδουγ δηά 5οσσοῦν, 
ὙΠαῖ τὰν ἄδγ5 5ῃου]α Ὀ6 σοηῃβαπιοα Ἡ 1 5ῃδιης ἢ 

ΓΗΔΑ». ΧΧΙ. 1:---ἪἝ- Ζεώεζίαλ᾽ς ἀῤῥεαὶ το ἐζε γοῤλεί. ἡ ἕς 
γεῤέν, αμροιιεῖγρ 106 αῤῥγοσολίηρ ἐαῤίω7ζεέ ο 1{ε αἿ. 

ΤΠ6 ψογτὰ νψῃϊος σάπια ἀπίο 7ογεγαίδῃ ἔγοτα ἴμ6 10 ΒΡ, 21 

16. Φ»}] ᾿αγιεμίαζίον!, οὗ οἰε5 βυ δεσηρ [ῃς Ποστοῦβ οὗ νγ8 7. 
σλομ 7,0} τυα7- 7. 
11. 0»γ {λα ῬΙΟΌΔΌΪΝ «ὁ 1λαξ 15 ἴῃς βεῆθθε. Ὅῇε φσορῃεὶ ἰ5 ποῖ 

1] ΚΊηρσ οὗ ἴῃ ΡΟΞΒΙ ΠΥ οὗ (Παἰ ψνὨϊοἢ ἢὰ 1565, Ὀπΐ 5 ΡΙΥ οὗ τῃς 
Ὀ]εβϑίησ ψ Ὠ ἢ 6 ου]Ἱά Ὦανα [εἰῖ 11 ποῖ ἴο ἢᾶνα Ἰἱνεοά, ἀπά 50 ἴο ἢδνθ 
ἐϑοᾶρεα ἢ ργεβεηΐ δηρσυϊδῆ. ΤῊ]5 15 Πισί ΠΕ. Ἐχρ δἰηςά 1 νοσ. 18. 

ΤῺ 76σθιη δ᾽ 5 σοηάποϊ ἤαεγα δπὰ ἴὴ (6 βυρροτσί σίνεη Ὠὶπὶ πον δηά 
Ἐπτουρῃουΐ ἴπ6 χεϑὶ οἵ ἢὶβ 6 ““ννὰ βῃοι]ᾶ 566 [Π6 ρτϑαίηθϑβ οὗ αοά᾽β 
Ῥταςα, ΜΉΘ ταῖβεβ ἀσδὶη ἴΠο56 ΨῆΟ σὰ 5 ἢ Ὡρ το τοῖν [41], ἀηα ἀοδ5 
ποῖ ἰεὶ Οοά᾽π ἱπιὸ βεσνδηΐβ βυσουστῃ πηᾶδτ ἔΠ6 [οτηρίατοη... Απα τῃαΐ 
7ετετηΐδῃ ἀϊά Ἰηἀεεα νἱοϊοτίου 5) βίσυρρ]ε ἀραϊηϑὶ [815 [θηρία Οὴ νν 6 ΤΩΔΥ͂ 
φαῖῃοὶ ἔσο σειηθιθοσίηρ' τῃμαἱ Βετεδίϊεσ, ἤθη, Ἔβρεοία!ν ἀστίηρ [86 
δίορε οὗ 7ϑιβαίθτῃ υπάεν Ζεάοκδῃ, μ8 πδά 5111] βοσεὲσ δ] οἢ 5 ἴο σηἄυχα, 
Ὦε το ᾿ΙουροΥ ἰγεῃλ} 65 οὐὁἨὨἁ θενα 1 5 [86 5βυβογηρσο σοηηδοϊοα 1 ἢϊ5 
οὩ]Π1ηρ.᾽ ΚΕΙ͂. 

σηαρ. ΧΧΙ. 1.--7Ὼ. ΖΕΡΕΚΙΑῊἾΘ ΑΡΡΕΑΙ, ΤῸ ΤΗΕ ῬΕΟΡΗΕΤ. ΗΚ 
ΚΕΡῚ, ΑΝΝΟΌΝΟΙΝΟ ΤῊΗΕ ΑΡΡΕΟΛΑΟΗΙΝΟ ΟΑΡΤΌΚΕ ΟΕ ΤΗΕ ΟἸΤΥ. 

1. 752}ε τοογα τυλίελ «αη16] ΤῊΪΒ σΌΤΏΤΏΘΠσΕ65 ἃ παν αἰν! βίο οὗ [ῃ8 
ὍΠΟ]6Ὲ ὈοοΚ. ΤὨευρβίδηςε οἵ [ἢ το ]] οἵ σμαρ. χχχνὶ. ἢδ5 Ὀδδθὴ ρίνεῃ τη 
(πε Ργεσθδαϊηρ σμαρίοσϑ, νν 8116 ἰγαρτηθηῖβ οὗ (ἢε βατὴθ σὲ ἀοαθῖ]655 1ἢ- 
εἸυάεά :π [15 ρΡοστοῃ. ε ἤδσε ρδ85 αἴ οὔςε ἔγοτηῃ ἴΠ6 {ἰτὴὰ οὗ ΓΤ εῃοια]ςῖτη 
ἴο [παἱ οὗ Ζεάοκίδῃ (ἢε ἰαϑὲ Κίηρ οὗ Τυἀδῃ, αηὰ [ἢς οοσαβίοη οἡ ΨὨϊΟἢ 
(νεῖ. 4) ἴπε οἷἵγ ας δἰἰδοϊεα Ὁ τλ6 μαι ἄβδεδηβ (566 Τηἰτοά. σὮδΡ. 1. 
8 16). Ζεάεϊιδῃ ἀπάεν [656 οἰτουμπηβίδηςοβ 90] ονγ5. (ἢ Ἔχ ρ]Ὲ βεῖ ὉΥ͂ 
Ἡεζεκιδῇῃ ἰοναγάς [βαἰδῃ (μ6 ρτεαῖ ὑσορῆεῖ οὗ λὲς ἰἰτης (2 Κίηρβ χίχ. 2) 
αηὰ βεῃᾶβ Ῥδβῆυσ δηὰ Ζερῃδηϊδῇῃ ἴἰο Γεγεηλ δῇ ἴο 45 κ ἔου 4 ἀδβοϊασγαϊίοῃ 
οὗ Ὡς δπιατε. ΤῊς ργορδεῖὶ σε ρ ε5 ἴῃ [15 δπὰ [ἴῃς ἴῆγεα [Ὁ] ον ηρ 
σδαρίειβ ἴο ἴδε εβεοις ἴπαι [Π6 ϑυςοοϑοῖνε οὐ πηθ5 οὗ Κίηρβ, Ῥσορῃεῖβ 
ηὰ ρῥηεβίβ, ΨΏΙΟΒ με βρεδῖβ οὗ ἴῃ ἀεῖδ!], ἤανε βεουγεά ἴοσ πάλῃ {πε 
ἘΠΕΏΥΔΌΪΕ ἰαἴα ὩΟΥ νἱϑὶ]γ δ βαπάᾶ, ἢ 116 [ποτα ἀρρθαῦ όννανεσ ἔγομλ 
τας ἴο πια ρίθατηβ οἵ Ὀτιρῆϊεσ ἰπϊηρβ. ΟἾΔΡ5. ΧΧῚ, ΧΧΙΪ, ἀθβοῦρα [ἢ 6’ 
δἴῃ5 οὗ [πε ϑβιοσεβείνα Κίηρϑ, χχὶϊ, 1-- ρῖνεθ δχργεβϑβϑίοῃ ἴο Μαεββίδῃηϊο 
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θη Κίηρ ΖΕὝάδκιδῃ δεηΐ υηΐο ἢ ῬΑϑηυΣ [ῃ6 5οὴ οὗ Μεὶ- 
οἰ, απὰ Ζορηδηϊδῃ ἴῃ6 5οῃ οἵ Μϑδδβείδῃ (ῃς ῥγιεϑῖ, 58 γ- 

4 ἴηρ, [παυϊγρ, 1 ῥγὰν ἴῃς, οὗ [86 ΤΟῈΡ ἴογ τ5; ἔοσ Νϑῦυοδδᾶ- 
ἄγθζζαὺ Κίηρ οὗ Βῦγϊου τρδϊκοῖ ἢ ψνὰγ δραϊηβὲ υ5; 1 580 6 
τηδῖ (ἢ6 ΤΠΟΚΡ Μ}}} ἀθαὶ νι 5 δοσογάϊηρ ἴο 411 Βἰ5 νομάτοι 5 

3 ΟΓΚΆ, ἴμαἰ 6 ΠΙΑΥ ρΡῸ ὉΡ ἔοιῃ ι.5. ΤΏδη δια 7είο ἢ 
4 απΐο ἤθη, ΤῊΙ5 54}} γα βὰν ἰο Ζεάορίιδῃ: ΤὭυβ 5δ ἢ 1Π6 
ΤΟΒῸ Θοά οἔ 15τ86]; Βεμοϊά, 77, τὴ τὰσῃ Ὀδοκ ἴῃ 6 εαρο 5 
οὗ νᾶὺ ἰῃδὶ “76 ἴῃ γουγ δηάᾶβ, ψῃογονχτῃ γα ἤρῃϊ δραϊησϑῖ 
τη6 Κιηρ οἵ Βαδγυίοῃ, δῃᾶ δραϊηδὲ ἴπῈ Ὁμαϊάθδηβ, ψῇϊ ἢ θ6- 
5ῖερα γοὺ ψιβουΐ [ῃ6 νγ 4115, δηᾶ 1 Μ}111 Δ5βειλ 6 ἴμϑῖὰ 1πΐο 

5 ἴΠ6 πηᾶϑι οὗ [ἢ15 οἰἱϊγ. Αηά 1 τηγϑεὶῦ Μ1] ἤρῃς δραϊηβῖ γου 

ἮΟΡΕ5, ΧΧΙΪ, 9--τ-4 0 ΒΠΑΓΡΙΥ τεῦυϊοϑ ρσορηθίβ δῃᾶ ρῥυεβὶς, χχῖν. βἤδθννβ 
ὉπάοΥ [Πα βἰται πᾶ οὗ θαϑϊκεῖς οὗ ἢρϑβ {πε σοϊζβηῃμθϑβ ἴὸ ψὩΟἢ ἴῃς δῖδία 
Ἦδ5 ὩΟΥ υπάοσ Ζεάεκίδῃ Ὀδοὴ τοαπορά. 

.βαςελμ7 114 50; οὗ ἡ εἰολῖαλ} 8εε ποῖδ οἢ χχ. 1. 
Ζεῤλαπέαλ] (Ξεε αἷϑδο ποῖα οῃ χχ. 1) τηθῃτοημϑα ἀραΐῃ χχῖχ. 25, ΧΧΧΥῚΪ. 

8, '. 24. Τὴ [Πϊ5 ἰαϑῖ ρἷδοθ ἢθ 15 βροϊζκθῃ οὗ δϑ ““1ἴ}6 βεοοηῃά ρῥχίδξεῖ,᾽ 
τηδοδηΐησ, Ὡσχί ἴο ἴῃς ὨΙρΏ-Ρτοβί ἰὴ γαῖ, Ἡῖΐς νὰ5 οπς οὗ ἴῃοϑε 5ἰαίῃ ὈΥ̓͂ 
Νερυςδδάμῃοζζασ δ ΚΙ]. Βοίῃ ἢδ (45 να τΏδΥ ραῖδεγ ἔγοτῃ [μαἱ δεῖ) 
δΔηα ῬαΑθῆυΣ (Ομ Ρ. ΧΧΧνἶ]. 1, 4) Ῥεϊοηρσεα ἴο [ἴῃ6 ΡΑΓῪ Ψ)Ο Ψεγα ἔοσχ 
τείυβκὶησ ἴο στεοορηΐζα δηᾶ ϑβυρτηϊ ἴο ΝΕ σ Δα 6 ΖΖΑΙ᾽5 ονεσν μα τὴ] 
Ρονεσ, δηά (ἢ εσα ΡΟ] Δ ΠῪ Ὠοβι]]6 ἴο Γεγθ δῇ. 

ζλε γε] ΤΏεβε νογάβ θεϊοηρ ἴο Ζερῃαῃπίδῃ μοὶ Μαδϑβεϊδῆ, 85 (δ. 
ἷ. 1ὴ “οὔ ἴδε ῥγιεϑίϑ᾽᾽᾿ τἋο Τοσεηλ δῇ ποὶ ΗΣ Κα. Οουραζα χχὶϊ. 11. 

2. 7ηιφηῖγε, 7 2γαν Ἰλέε, ὁ ἐδε 20γ41] ποῖ, Αβκ ἴοσυ Ηἰς Βεῖρ, Ὀαυϊ, 
56εεκ "ἀϑθ οὗ ἴῃς ξαΐατε. Οοχρασε ἴΠ6 οᾶ56 οὗ Γοβίδῃ (2 Κῖηρε 
ΧΧΊ]. 13). 

“ἡ ιεὀμελααάγεσσα»] ΤὨΪ5 ἰβ. ἃ Ὥδασοσ ἀρρτοδοῦ πῃ ΝΕΡΟυΟΠαηοΖζασ ἴο 
ἴῃε οοττοοί 5ρε]]1ηρ οὗ ἴῆες Ψψοτζά. Ναβρο-Ἰςιἀ στ! -αζὰγ ῥγεβεηῖβ ῥΡδτ- 
ΒΔΡ5 ἴμ6 πεαγεβϑί βουῃά ἴῃ ΕΠ] 5ἢ νυυτησ. ὍΘ Τθδηἱηρ 15 ΝΟΥ ἀουθί- 
[0], Ὀὰΐ 1 ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἱποϊάες τῆ Θ΄ ἤάμλς οὗ [6 αοά Νερο. 

λὲς τοοραίγοιες τυοῦ ἢ 5] Ζεαε κί Δἢ τῇδ μαναὰ Ὀδθη ἱηἀυσεά ὈΥ͂ ἴ[ε Ξουλθ- 
ψΠδΐ 5: 118 γ οἰχουσηβίδησαβ ἄρονα γείευγεα τὸ ἱῃ Ἐ Ζεὶ δ} 5 τεῖστι, ἢ 
Ἰϑαϊδῃ ψγ85 ἴμ5 Δρρεα]θᾶ ἴο, ἴο ἢορε ἴοσ ἃ ρσοχμηίβε οὗ σηϊσαουϊους ἀεἰνοσ- 
δῆςα (2 Κιηρβ χίχ. 6, 7, 35, 36). 

4. {μγρ ὀσεξ] ὙΠοβα ὯΟ δία εηραρεά ουϊδιάα ἴῃς νγ4}15 ἴῃ ἰγγίηρσ 
ἴο Ῥαβῆε [πε Ομ ἀδεδῃβ 85 {ΕΥ̓ ἴακα ρ {μεσ ροβιοη8 ἴοσ ἴῃς βίερε, αχε 
ἴο θὲ ἀτίνεβη Ῥδοὶς Ὀν (ἢ ἔοε ἱπίο [Π6 οἱγ. 

τοϊλομέ 24 τυαϊ δ] Ὑμεθα ψογάβ ἃσε ῬγΟΌΔΌΪΥ ἴο Ἀ6 οοπῃεοίεᾶ, ποῖ 
ὙΠ “Ὀεβίορε,᾽ "υαΐ ἢ “Πρδι.᾽ 

αϑϑέριδίς 42] σαίπεν [δ γεάροιβ ἰορεῖδεσ, 
δ. 7 »ηγ}467}] Νοῖ ΟὨΪΥ 5}.4}} ἴδε οινοσζά οὗ ἴῃ6 δθθῖωυ ἄενουσ νοῦ, 

Ῥαυϊ αἶϑο [6 ραβδί! θηςθ, ΤῊΪΐβ ννα5 ἃ νἰϑἰἰαϊΐοη οοῃοίἀοτεᾶ ἃς σον τηοβξ 
ἀϊγεοῖ ἔτοτῃ ἴῃς Βαηά οὗ αοά. (Οοιαραᾶζα 2 ϑϑϊ, χχίν. Ἅ4. 



Ι! νυν. 6---ἰτ. ΤΕΕΕΜΙΔΑΗ͂, ΧΧΙ. 149 

ὙΠῸ δὴ ουϊδίτείς με Ὠδηά δηᾶ ἢ ἃ βίγοηρ δηλ, Ἔνθ 1ἢ 
ΔΏΡΘΙ, ΔΠ4 ἴῃ ἔστγ, δηᾶ 1 ρτεαὶ ψταῖ. Απᾶ 1 ν11}} βιῖα 
186 ᾿ἸπΠΠδὈΙϊδηῖβ οὗ [ἢ]5 οἰΐγ, ὈοΓ. τη δηάᾶ Ὀεαβὲ: {Π δ Ὺ 5841] 
ἄτα οὗ ἃ ρστϑαΐί ρεϑί]θηοθ. Απά αἴαοσναζά, βαῖἢ (ἢς ΤΟΚΡ, 7 
1 “11 ἀεῖῖνος Ζεαοκιδῃ Κίηρ οὗ Τυἄδἢ, δηᾶ ἢ15 βογνδηίβ, δπάᾶ 
{Π6 ΡΘΟΡΙο, δηά ϑιςἢ 85 δῖα [εἴς ἴῃ (815 οἱἵγ ἔτομι ἴἢ6 Ρ6ϑβ- 
Ιθηςθ, ἔγσμι [6 5 ψΟΓά, δηα ἔγοπλ [ἢ ἔδτηϊηθ, ᾿ηῖο τ[η6 ἢδηά 
οὗ Νερυςῃδάγεζζασ Κιηρ οὗ Βδῦγϊοη, δηᾶ ᾿ηἴο {π6 μδηά οὗ 
ΤΉΏΘΙΣ ΘΏΘΙ165, δηα ἱπίο [ῆ6 Παπᾶ οὗ [ἢοϑ6 ἰἢδὶ βϑεὶς 1Π61Ὁ 
116 : δπᾶ 6 5}4]1] βυία {Π6πὶ ἢ (ἢ6 εἄρε οὗ [6 ϑνοτζα ; 
ἢ6 5841} ποῖ βρᾶγε {Πεπὶ, Πθ ΘΓ να ΡΙΥ, ΠΟΥ ἢᾶνδ τΔΘΓΟΥ. 

8---τ4- Οὐμρρε 70 126 2εοῤῥε απ 214 ζίηρ. 

Απᾶ υπΐο [18 ΡΕΟρΙῈ ἴῃου 54] βδαὰγν, ΤῊΣ δῖ [ἢ6 
ΤΟΚΡ; Βεμο]ά, 1 5εῖ Ὀεΐογα γοι ἴῃ6 ΨΥ οὗ 1πξδ, δηά (Π68 
ὙὙΥ οὗ ἄεαἢῃ. Ηΐδ (δαῖ δοιάδιῃ ἴῃ [ἢ15 οἱ 51}4}} ἀ16 ὈΥ 1ῃ6 9 
5νοσά, δηᾶ ΌΥ τπ6 ἔδπηπο, δηα ὈγΥ (86 ρεβϑί]θηςσα: θὰϊ Πα 
{πᾶΐ ρσοείῃ ουἵ, δηᾶ 8 ]161ἢ το [6 ΟΠαϊάθδηβ (δὶ Ὀεβῖερα 
γοιι, 6 5}4]} ᾿νε, δηᾶ ἢ15 116 514}} θ6 τπιηΐο Π]Πὶ [ὺΓ 8 ὈΓΕΥ. 
ἘΟΓῚ ᾶνα 56ῖ ΤΥ ἴδςα ἀρδϊηβὶ [Π15 Οἱ ΓῸΓ 6.1], δηα ἢοὶ [ΟΥ τὸ 
δοοά, 5ατςἢ της ΤΟΒῸ : 1ἴ 584}1 θῈ ρίνεη πο ἴῃ6 μαηά οὗ [868 
Κιηρ οἵ Βαγίοη, δηᾶ ἢδ 5}4}} Ὀυγῃ 11 ἢ ἄγε, Απά ἰουοῇ- τ 

οι 

09 

εὐἱίὰ αγε ομξείγείελεα Ζαρα πα τυῖϊἦ ὦ εἰγορρ αγ᾽91}] ὙΠῸ ρῆγαβα ἰς 
ϑσυργρεβίεά ὈγΥ Πευῖ. νἤθτα 1ἴ ΟσΟυ5 5Έν ΕΥΑ] ξἰπ|65 (ἷν. 34, ν. 15, ΧΧΥΪ. 8). 

Ἴ. αμά σελ] θΎθ “μού. ὙΠ6 Μ}Ο]6 νεῖβα 15 ἃ5 Ἔχρ οὶ ἃ5 ΡρΡοϑβ10]6 
1) 115 ἀδβισαπος [αἴ ΠΟηΘ 5}4]] δβοᾶρα εἰἴ μεσ [6 βϑνοχά οσ ΒΡ ϑϑίοῃ ἴὸ 
1: σοῃαθεγοῦ᾿β ρΡ]εάϑαγα. 

8-- 14, ΟΟΥΝΘΕΙ, ΤῸ ΤῊΕ ῬΕΟΡΙῈ ΑΝῺῸ ΤΗΣ ΚΙΝΟ. 

8. 2.6 τᾶν οὗ 172, αγμα ἐλε ταν 97) ἀδαξλ] Α ϑοπιθνῆδὶ βἰπλλ]ατ 6χ- 
Ῥτεϑβίοη ἴῃ 1) 6υΐ. (χχχ. 19) ΤΩΔΥ ΡΓΟΌΔΟΪΥ Ὦδνα Ξιρροκίοα [656 ψοτζάς ἴο 
Τετεπιίαῃ. “1106, Βονανοσ, ἤθτα ἀοθβ ποΐ στηδαῃ ῥσοβϑρεσν, θαι ἴῃ 6 
τοῖα ἀνοϊάδησς οὗ ἀδαίῃ. 

9. ,μιἰείλ ίο ἐλε Ολαίαξαρ)] σίνει ἢ ΠΙταβοΙΓ ἀρ, ποῖ 85 δὴ δοῖ οὗ 
ΤΥΘΔΟΏΘΙΥ δραϊηβὶ ἢ15 οὐντὶ ΠΟΙ ΣΙ ἢ (566 ΧΧΧΥΪ. 13», 14} "απ 5:ΤΩΡΙΥ ἃ5 
ἃ τηϑδῃβ οὗ βανίηρ [15 1116. 
7Ρν α 2»74}} βοτβδίῃϊηρ βῃδίομβα ὕρ Βυγγ θα  δῃα Ὀογηθ ἀὐταν ψἸ Ηἰπὶ 

ταῖμοσ [ἤδη ἢ͵5 5θουσα ροββθβϑίοῃ. 
10.(. 7 λατσε τεὲ »ην ἴαεέ αραίΐμεΐ ἐλὴς εὐ}}] Οὐομρασα χ]ῖν. 11, 8150 

Αὐτὸς ἰχ. 4, ὕὭετα ν 6 ἤανα ἃ 5 τ ]αν ρῆταϑο---ἶρ ἑοοῖ εἰοσεῖν αἕ, 10 αΐγεεὶ 
22: αἰήεγιεΐογε 9. Ἡηςε, 45 πε Ρρῆγσαβα 1561{ 15 δια ισιουβ, [ἢ6 γογάς ᾶσὸ 
«ααάεά, “ον 6}}} δῃηὰ ποῖ ἴου ροοά. 

11. ὙΠῸ σουη5εὶ ἤεῖα ρίνεη ἴο [86 τογὰϊὶ ἤουβα βεετὴβ ῃοΐ ἴο ἢᾶνα 
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1ςο ἸΕΒΕΜΙΑΗ, ΧΧΙ. ΧΧΙΙ. [νν. 12---ἰ4; 1. 

ἴηρ ἴ86 Βουβα οὗ ἰδ Ἰεϊηρ οὗ Τυάδῃ, σαν, Ηδαῦ γε ἴῃΠ6 ψογὰ 
"χα οὗ ἴ[ἢ6 ΙΟἘΡ. Ο Βοιιβδεὲ οὗ Ὀανιά, ἴἢυ5 ϑαι τῃἢ6 ΤΟΒΡ ; 

Ἐχοουΐο Ἰυάρηηδης 1η (86 Τλογπίηρ, Δη4 ἀεἰνον ἀτι ζλαΐ ἧς 
Βρο] δα οἷἱ οὗ [6 Πδπα οὗ ἴῃ6 ΟΡ σγββϑου, ἰθϑῖ ΤΥ {ΓῪ ΡῸ 
οὖ Κα ἤτο, ἀπά Ῥυγῃ {παὲ ὭοπΠα οδῃ απ ης ἢ 22, θεσδιι56 οὗ 

13 [6 6ν}] οὗ γουῦ ἀοίΐηρβΒβ. Βεβοὶᾶ, 1 αρὲ ἀραϊπϑὶ ἴμθ6, Ο ἴη- 
μαριίδηὶς οὗ [Π6 ν]16Ὺ, μα τοοῖκ οὗ (ῃ6 ρ]αϊη, βαιτἢ πὲ 
ΤΟΒΡ; ΜΏΪΟΝ βαγ, )Ο 51.811 οοῦης ἄοινῃ δραϊηϑβὶ 15 οὗ 

14 ἍΠΟ 58}4}} δηΐεγ 1ηἴο ΟἿ Πα αι οηβ" Βαϊ 1 Ψ111 Ριιη]ϑἢ γου 
δεοοοτάϊηρ ἴο [ῃ6 ἔγς οὗ γοὺγ ἀοϊηρβ, 5811 ἴῃ6 ΓΟΚΡῸ: δηᾶ 
Ι ψ1}} Κιπα]α 4 ὅτγο 1 [6 ἐογοϑὶ [πθγθοΐῦ, δηά 11 584}1 ἄἀδνοῦὺγ 
811 [ἱηρβ τουηά δουϊ 1{. 

σΗΑΡ. ΧΧΙΠ. 1-τοῪ. 4“, ,μγίλεγ ἐχλογίαϊίοπ ἴο ἀγιεηα., 

2Ὡ ὌΠ 5δ] ἢ ([Π6 ΤῸΚΡ; αο ἄονῃ 29 ἴῃ6 Βοιδε οὗ (ῃς Κἰησ 

ζοττηϑα ρατὶ οὗ Τἐγει δ᾽ 5 ΤΕΡῚῪ ἴο [ἢ ΚΙ᾿ 5 τη εββθηρεῖς αἵ [15 ὕχης, Βα 
ἴο Ὀς ἴῃ ἢτβὶ βεοϊίΐοη οὗ ἴῃαϊ 56γ]65 οὗ ρσορμεβοῖε ψῃ ἢ, δἱίεγεὰ ῥτο- 
ῬΑΡΪΥ αἱ ἀϊβεγεηὶ ἀδίεβ, ασα ἴπιι5 ρ]ασθα 1ῃ 8 ᾿ϊϑίοσιςαὶ σοπηοχίοῃ ὉΥ̓͂ 
7ετγοιῖδῃ ὨἰγηϑεὶΓ οὐ Βαγθοῃ. ΤὉϊ5 ρασγίσυϊασ ΞΘ ΣΟ. (γε ῖϑες 11---ἰ 4) 
Ὀα]οηρβ ἴο ἃ ἰγηθ ψΏ θη ἴμεσα 85 511] ἃ ροβϑι 1 11 οὗ ἐβοᾶρε ὈΥ δπιεπά- 
τηθηΐ οὔ "6. 

Τομελί,} 88 ἴο. Τῆς ποτὰ σαν, ν᾿ ἜΘ. (0]}ον5, 5μου]ὰ θὲ οπιιιοα. 
7 15 ἃ ἀϊγοςὶ δἀ ἄγεβ5β ἴτοτὶ ἴῃ ὑγορπεῖ ἴο {Ππ6 τογαῖ ποιβε οὗ [υἀ Δ}. 

12. Ἐχεομίε γμάρυμερέ ἐπὶ ἐλς τιον 9} ΑἸ ωροτίδηϊς ραγὶ οὗ πε 
Κῖηρ᾽5 ἀυϊίε5 ψγὰ5 ῬεΕΥΒΟΏ Δ]  ἴο ἤδΑΣ δηᾶ δα)ιπάϊοαΐϊθ ΠΡΟ σαϑεβ ἴῃ ἴδε 
ΟΡΘἢ 5ρ86ε δἱ ἴῃ Οἱἵγ σαῖθ. (Οοιῃραγα 2 584π|. χν. 2--4. 

ἐς 144 10» 1.5} ῬΥΟΌΔΌΟΪ, ἐυεῦ}» τιογγιΐηρ, δἃ5 ἴῃ βδῖὴθ Ηΐν. οὃχ- 
γα55Ι ἢ π]ΕΔἢ5 ΑἸΏΟΒ ἶν. 4, Δῃ 4 8 5:1] Γ οἠς Ἐ5. οἱ. 8 (“ φαΥ]γ ἴῃ Ἐῃρ. 
εἴ5.). [1ἰ ν85 ἴῃς ΟΥ̓ ΠΔΤΥΥ {ἰπ|6 ἔου Ὀυβίηεββ, Ψ᾿Ὦ116 ἰξ γγα5 5111} σοοὶ. 
ἀὲρε ἐλαξ ἐξ ς»ροϊ 4] ὅεε σβδρ. χχ. 8 ν τ ποῖα. 
18. ἐπλαῤἧξαρ ΤῊς ΗΘΌ. 15 ἐμλαδίϊγέες, 1. 6. τ[ῃ 6 δυλιπὶης πςοα ΠΟ] 1θο- 

ἔνε! γ ἴοσ ἴῃς Ὀοαγ οὗ ἴπε ᾿ΒΑὈΙ Δπῖθ. ὅ966 ἶν. 21, Υἱ. 2, ν]ῖ, 20, χῖν. 17. 
απαὶ γος] τοοῖς. Ὑἢε “απᾶ᾿ 5ῃΠου]ὰ θὲ οἰ τε. [επιϑαῖθηι 15 οα]]οά 

ὈοΟΐΪῈ ἦν] 6  ᾿ πὰ “τοοῖκ ᾽ (οοτάραζα Χν]. 3 ἱ ἢ ποῖα) θεσδυβο, Δ Πουρἢ 
ἰξ 5 ἴονεσ ἴδῃ [6 βυζγουπαϊηρ τηοπηϊαίΐης, γεῖ ἴΒ6 Ἀ1}}5 οὐ ἩὮΙΟΝ 
ἐϊ ἴα Ὀ.}Ε τῖϑα ὨΙΡῊ δρονε ἴῃς ρῥ]αϊη. 

14, ἐλε 7ογεεί λεγο 7} ἀδν )ογεεί, ἴ.6. οὗ Τεταξαίεη. ὍΤδ Ἔχρσεβϑῖοῃ 
ἄοεδς ποῖ τηδδὴ ᾿ΐοσγαὶ ἴσεθβ, οὗ ν  ῖ ἢ πεσε ας ποιϊῃίησ ἅκὸ ἃ ἰοτγεξῖ 
ἴὴ ἴῃς πεὶρῃθουσποοά οὗ [δε οἰὙ, Ὀὰϊ ἀδηοῖεϑ εἰ μεσ [ἢ 6 μουες οἸυπίοτίησ 
ἰορεῖδοῦ κε ἃ ἰοζγεϑθῖ, ΟΥΓὁἨΤΏΟσῈ σἝηεγα Υ, [6 ῬΟΔΌΪ δηὰ σταπάευσ 
οἵ ἰῃε ρῥίαος. Οοχωρᾶσε ἔοσ ἴΠ 6 σΈΠΕΓΑΙ βεῆξα Ὠοῖα οὐ Οὐζαά, εἰς. ἢ. 
ΧχΙὶ. 6; 4]ςο 15. χ. 34, ἜΘΓα Θεηηδοθεῦ, Κιηρ οὗ Αϑογτία, '5 Πἰκοησὰ 
ἴο “186 τπϊοϊκοῖς οὗ ἴο ἔοσεϑῖς,᾽" δηά ἴο “" Το δηοη. ̓"ἢ 

ΓΗαΑρ. ΧΧΙῚ].1--. Α ΕΥΕΤΗΕῈΞΝ ἘΧΗΟΚΤΑΤΊΙΟΝ ΤῸ ΑΜΕΝΌ. 

1. 7λπς ταἰλ. 1ἀε Ζογα) ΤὨϊΪΞ βεσιοι 5 οὗ ἴῃ6 βᾶπις σοῦσγαὶ οἢα- 



νν. 2--6.} ΤἸΕΒΕΜΙΔΑΗ, ΧΧΙ!. ιςξι 

οὗ Τυάδῃ, δηᾶ ϑρϑαῖὶ ἴῆεγα 115 ψοτά, δηᾶ 5ᾶγ, Ηθαῦ (δ6 . 
ννοτά οὗ [6 ΤΟΕΡ, Ο Κίηρ οὗ Τπάδῇ, (πδὲ 5:[[6δὲ ἀροπ {π6 
(ἄτοπα οὗ Ἰ)ανι, μου, δηᾶ [Ὡγ βεγνδηΐβ, δηα ὮγΥ ρβϑορὶθ 
{παῖ δηΐοῦ πη ὈΥ ἴπ656 ραίθβ: Τῆι βιῖἢ [ῃ6 ΤΟΒῸ ; Εχεαοιδ 3 
γα Ἰυάρτηεης δπά στρ ϊθοιιβηθβθ, δηα ἄδ] νοῦ ἴῃς 5ρ01164 ουὖϊ 
οὗ [ῃ6 μαπᾶ οὗ [ἢ6 Τὀρργεϑθοῦ; δηᾶ ἀο πὸ ψγοηρ, ἄο πο 
νιοΐδηςθ, ἴο [ῃ6 δίτδηρογ, ἰῃ6 ἐλ 6 1655, ΠΟΥ ἴη6 ψιάον, ποὶ- 
{ΠῈῚ 5ῃεά ἱπποσεηΐ Ὀ]οοά 1η [Π15 ρΙδοθ. ἘῸγ 1 γε ἄο [ἢ15 ς 
(ηρ ᾿πἀεεά, [Πδ ἢ 5141} ἴπθγα δηΐεσ 1π ὉΥ [με ραίεβ οὗ [ἢϊς 
Βουδα Κιίηρθ διτηρ ΠΡΟ ἴΠ6 τἄγοηα οἵ Πᾶνα, τιάϊηρ ἴῃ 
σδατοίβ δηαᾶ οἡ ἢοῖβεβ, 6, δηα ἢ15 βεινδηΐβ, ἀηα ἢ]5 ῬθορΪθ. 
Βιιΐ 1 γε ν1}} ποῖ ἤδαγ (ἢε5ε ψογάβ, 1 βνεαγ ὈΥ τηγϑβοὶξ, βαὶ [ἢ 5 
[ὴ6 ΤΟΚΡ, (δὲ 115 Ὠου56 5041] θδοοῖὴδ 4 “εϑοϊδίίοη ἘῸΓ ὁ 
τη 5.541 [86 ΤΟ υηἴο [ἢ6 ᾿Ε]ηρ᾽5 ἤουδε οὗ Τπἀδῃ ; ΤΏοιι 
αγέ Οἰϊεδὰ υπίο τη6, απ ἴῃμ6 μεδά οὗ 1,εὈδηοῃ: γέ βυγε Υ 1 

Τδοῖεσ ἂς πε ἴουῦ νεσβος Ὀγεοεάϊηρ :1---χῃβογίδεοη τἰηρὶ θα 1 τ γοδίς 
Δηά Ῥῥχοχηἶβθεβ. [{ 15 [9] ονγεά ΌΥ͂ τειηδῦῖβ οἡ ΓἘῃοδῇῃδΖ (10--- 12), [6 Ποἷά- 
ἴάτα (13---10), δῃηὰ 7εῃοϊδοῆϊη (24---.30)ὲ. ΟΙΠΔΡ5. χχὶΐ--χχῖν. εσα ῥσο- 
ὈΔΌΪΥ 5εηΐϊ ὉΥ 7ετουιϊδῃ ἴῃ την ἴο Κίηρ Ζεάεϊαῃ, ὙΤΏΘΥ Τσοηβίβι οὗ 
τόρ θοῖθς υἱϊετεά ἔτοπι {ἰπ|6 (ο (1π16, ῬΟΒΒΙΌΪΥ πον τιοάϊπεαα σοιμονῃδῖ 

1. ἰδῆρυδρο, ἃ5 ἰοὺ σνεσα ἴἢπ|5 τε -ἰσδαεά, ἴο συ {Π6 ποεαϑβ οὗ ἴῃ ῥγεβεηΐ 
οσσαϑίοῃ. Ὑμαῖ [ΠΟΥ ψοσα ποῖ τῆς υἱέεγδησα οὗ ἴπ6 πχοτηθηῖ, 6.5. [δαῖ 
ὙὨεη ἴπ6 ψοχάβ5 γεσα ΟΥἹΡΊΠΑΙΥ αἰτεγεα [6 5'ερα ννὰβ ποῖ γεῖ ἴῃ Ῥσορίεββ, 
ὙῈ ΡΑΙΠΟΥ ἴσοτῃ βυςΐ Ὠοίΐοος δ5 (ῃαΐ οὗ νϑυ. 2, “ἴδου, [Ὦγ βεσνδῃίβ, δῃὰ 
[ΏΥ Ρεορΐίε {δαὶ δ 172: ὧν ἐλεσε ρσαΐές.᾽ 

Οο «ἴοτυ»} ἴτοτη ἴῃς ἴϑηρῖα ἰοννασγάς ἴῃς Κιηρ᾽β ουθε, νὩϊοἢ γαϑ οἡ 
ἴονγεσ στουηᾶά. Οομλραῖε χχχνὶ. 10--- 2. 

2. ἠάετε ρας 5} ὙΠῸ6 ῥγορῃεῖ ψγὰς ῬγορὈΪΥ ἴο δά ἄγεθ [6 Κιηρ 501- 
τουηάἀοά ὮὉΥ 15 τείϊηια ἴῃ [15 ρΡ]αςα οὗ Ρυ]1ς τεβοσῖ. ὅδε ηοΐς οἢ Χχίὶ. 12. 

8. ΤΠΪ5 ον] ΘΠ ΕΠ ταΐοσβ ἴο [86 5ρ6018] οσΐταθϑβ οὗ [ει αἰκῖπι τόσα 1} 
βἰαϊεα εἰβεν ἤοσα. 

ἷο ηο τυ70710] ἈΡΡΙγὶηρ Θαυδ ! ν ὙΠ “ἀο πὸ νἱἹοϊθηςο᾽ ἴο [6 νψοσγᾶϑ 
ὙὮΟΝ [ΟἹο. Τῆς τείεγεησε 15 ἰο (ἣς ἰηρ᾽5. Ορργεϑβίοῃ οὗ ἢϊβ ονῃ 
ῬΘΟΡΙΕῈ ἴῃ οτδγ ἴο 0114 Βιτηβεῖξ συτηρίθοιβ. ραΐασεβ δηά αἱ [86 βϑιὴβ 
πη ΡΑΥ͂ ἱπθυϊς (ο ῬΏΔΤΔΟΒ ΝΕΟΠΟΒ. 8368 νεῖβεβ 13---ἰῦ; 2 Κίηρς 
ΧΧΙΣ,.,35. 
» 6111.» “᾿εα Ἰηπροοορζ ὀϊοο  ἜσοΥ (ἢε 5ἰρῃΐβἤσδηςε οὗ [15 ρσοῃι δἰ τοα 

85 ἈΡΡΙϊοα ἴο 6 ῃοἱαἰκίτη 566 χχυΐ. 20--- 23; 2 Κίηρϑ χχίν. 4. 
4. ὅ.ε6 ποῖδβ ου χυϊἷ. 25. 
2εοῥὲ6] Ξι  ]ςοί5. 
δ. «λαλὶ ὀέεογις ὦ αἰδεοίαζίοἾ ΑἹ γέ 156 παΐξ ἰ5 (μτεαϊθηδαᾶ ἴῃ (ἢς 

ῬάγΑΪ 161 ραϑθαᾶρα ΧΥἹ]. 27. 
6. 2.2410] ΟΥ, 40»446722172.0, 
Οἱμασ πρίο 714, αμά 11ε ἀεαά 97) Ζεδαπο}] “Απά᾽ 5βμουϊά ") οπγεά. 
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Ψ1} τηακα ἴῃ66 ἃ ψη] ἄδγηθββ σηα ΟἸ1165 τυλίο ἀτα ἢοῖ ΣηΠ 40 ]- 
ἱρά, ΑΠάΙ Μ1] ρσεραζγε ἀδϑίγουθιβ ἀρδίηβὶ [6 6, Ἔν ΕΥΥ ΟἿΘ 
ψΠ 5 ΘΔΡΟΩΒ: δΠηα [ΠΟΥ 5411] ουὖὐδ ἄονῃ [ὮΥ̓ σοἤοῖος 

8 ορδγβ, Δη4α οδϑί άεηε ᾿Ἰῃπῖο ἴ[ῃ6 ἥτε. Απηά τὭΔΥ ὩδΙ]Οἢ 5 584] 
855 ΟΥ̓ 1ἢ}]5 οἰΐγ, δηᾶ ἴδ Ὺ 5}.4}} 58 δνεσῪ τηδῃ ἴο ἢ15 ποὶρἢ- 
Ῥουγ, Υ̓Βεζείοτα μβαῖῃ!: ἴῃ6 ΤΟΚΡ ἄοπα ἴῃ5 υηΐο [15 ρστϑδῖ 

9 Οἷἵγ ΤὭΏδη ΠΟΥ 5}4}1} δῆϑννεσ, Ββοδιβα ΤῈ ἤανα ἔογβα θη 
[6 σονεηδηΐ οὗ [ἢ ΤΟΒΡ ἴπεῖγ οά, δηᾶ νουβῃ ρα οἵμοσ 
δοάκ, ἀπά Ξεγνβά {Πειη. 

10. «Ζαριερξ 707, “ξελοαλαξ. 

 ὌΕΕΡ γε ποί ἴον ἴμ6 ἀεδά, ποὶϊμεσ θαπχοδῃ Ἠΐτῃ : 

ΤῊΣ σουῃρδτγίβοῃ ἰ5 ἰο ἴῃς (Πἰηρβ (μα τὰ τηοβῖ ρσγεοΐουβ. (Οἱϊεδὰ νγὰβ τθ- 
ταλτ Δ Ὁ]6 ἴοσ 15 "»α]πὶ (Ξε6 ποῖεβ οἱ Υἱ]ϊ. 22), ἀπά ἴοσ 115 ἤοοκϑβ οἵ ρσοαῖβ 
((δηῖ. ἐν. 1, νὶ. ε). εις πόονένεσ ἥοτὰ ἴῃ6 υπίοῃ οὗ ἴῃε ψοζὰ ν ἢ 
[Όδποη ἴδ τεΐεσεηος ργσῦδΪΥ 15 ἴο ἴη6 ψοοάβ οὗ 115 Ὦ1]1] σοι ΟὨ 
οἰἴῆον 5ἰάς οὗ τῆς τίνοσ [αΌοκ, νι οἢ βονγεά ΓΠγουρἢ [Π6 τιϊάβι οὗ 1. 
Το Ὠεδα οὗ Γορᾶποη ΨΜ11] ἀοποῖς [ἢ6 ἰογεϑδίβ (5. Ιχχὶὶ. 16; 15. 
ΧΧΧΥΪ. 24) νν ΠΟ ἢ οτονγηθα 115 Πρηοβῖ ρατίβ. Τὸ ἴΠ656 ἴῃς Κίηρ᾽Ξ ρμαΐαςα 
τηὶρῆϊ ψν6}}] ΡῈ ᾿κοηθα (ςοπηρασγε νεῖ. 23). “1ἰ ΙΔΥ οὐ ἴῃς ποσίῃ-εδϑί- 
ΟΥ̓ διυγΐίηθηςα οἵ Μοιηὶ Ζίοῃ, δῃᾶ Ἄοοηϊαϊηθα (ἢς 50 -οδ δά ἰοσοϑί- ουθα 
οὗ Πεθαποη (τ Κίηρ νἱϊ. 2, εἴς.). ΚΑΙ]. 

7 τοὴ ν»ιαξε ἐλεε α τὐΐλαδγ᾽,655] Πογοτ δ ἢ ρσοθβ 5 δος ἔτοτα 
δρυταῖϊνε Ιαηρυαρε ἴο τηδίϊεγ οὗ ἔδοῖ. Εογ [15 85 οὔβ οἵ ἢΐ5 ομβασδοῖοει- 
15:165 566 ποῖβ οἢ σἤδρΡ. νἱ. 3. 

αραὶ εἰζὲ45] οἰτ1986. Νἥ͵ε Θῃου]ὰ μανε ὄὌχρεοίβα εἶν. Τῆς ῥΪυγαὶ 15 
ῬΙΟΡΔΟΪΥ υϑεᾶ Ὀεοδυβα {πὸ ραϊαςε οὗ ἴῃ ἰηρσ τεργεβεηϊθα, δηᾶ 5 ἴΠοσα- 
ἴοσε ἰγεαϊθα 85 εαυϊναϊεηΐ ἴο, ἴῃς ἀνγε]]ηρϑ οἱ [6 νο]6 ρβορὶα ἐπσουρἢ- 
ουΐ ἴῃς Ἰαηᾶ. Τῇ ἀεβοϊδίηρ οὗ ἴῃ οἠδ ἱῃνοϊνϑά τπΠαὶ οἵ (6 οἴδειβ. 

Ἱ. 2γεῤαγε)] Ββδιον. ὅ8ες ποῖβ οἡ νὶ. 4, Δῃ4 σοπιραῦα 15. χἱ. 3 
("“βαποιβεά ομθ5᾽}, ἰὰ θο[ἢ οὗ ψ  Ὦ Ράβϑαροβ (ἃς Η Ὁ. νοτὰ ἰ5 {πε βατὴς 
ἃ5 ἢεχα. 

41.) ελοΐεε «φήα75}] εἰϊμεν τὰς [οτγεϑί- ποῦθε οὗ 1 Ὀαηοη (566 ποῖς οἢ 
νοῦ. 6) οἵ, Ὀείίοτ, (ἢς οὨϊεῖ τηθη οὗ [πε βίαίϑ. 

8, 9. ΤῊε βάῖηα ἰδηριᾶρε 15 υδεα εἰβενῃεσε οὗ [πε Ἰαπᾶ (Ὠεαϊ. χχῖχ. 
24---26) δῃὰ οὗ ϑοϊοιηοηβ Γειρὶε (1 Κίηρβ ἰχ. 8, 9). 

8. εὐεν» γίαρε ἐο ἀὶς πείρλόοι»] 9 ομε αμοΐλέγ. ὙΤὨς ἰεχὶ ἰβ ἃ Ἰϊοσαὶ 
τοηάἀεπηρσ οὗ ἃ σοτηπιοη ΗδΌ. Ἰαϊοτλ. 

10. ΤΑΜΕΝῪ ῬΟᾺ ΕΗΟΑΗΑΖ. 

10. ΤῊΪΞ 15 (ἢς ἢγβῖ οὗ ἴῃ6 βεοιϊοῃβ Ὡς ἴγοαΐ σοηβθου νον οὗ ἴῃς 
ἴμτες ἱπιπλθάϊαίε ργθάθοθθβουβ οἵ Ζεάεκίαῃ. Τὴ βεῆβε οὗ ἴῃ6 νεϑῖβα 
8 ἴῃαϊ ἔἐνεὴ 186 ἰαϊε οὗ 7οβίδῃ, ψγῆο νψὰ9 5]αΐῃ ἴῃ Ὀαι]|6 δ Μεριἀάο 
(2 Κίηρϑβ χχὶϊὶ. 29), νγαὰβ ῥζείεσαθίε ἴο ἴμδΐ οὗ μἷβ βοὴ δῃὰ βυοοθββοσ, ἘΠῸ 

Ἁ 
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Βιωΐ ψεῈΡ 5016 ἴοσ ἴτω ἰῃδΐ ροΘ.] ΔΊνΑῪ : 
ἘοΥ ἢδ 5}4]} γτθ[ ΠΥ ΠΟ ΤΆΟΓΘ, 
Νοζ 566 ἢ15 ῃδῖϊνε σου ΠΥ. 

11,12. 776 7αἵ οΥ “ξ ελοαδαξ ἐς (εοἰδγηεζρθ, 

Ἐογ ἴῆυ5 54:1 ἴπΠ6 ΤΙΟΒΡ τουομληρ ΘΠ4|1πὶ ἴῃ6 δοη οὗ 
7οβιδῃ Κιηρ οὗ Τυάδῃ, ψῃϊοῇ τεϊρηξα 1ησίθδα οὗ 7οβδῇ ἢ15 
ἔλῖῃετ, ν ΒΟ ἢ πνεῖ ἑογίἢ οἂἱ οὗ (ἢ15 ρίαςε : Ηδ 5141} ποῖ 
Τοῖαγ {ΠΙΓΠΕΣ ΔῺΥ τηογα : ας 6 5}4}} 416 ἴῃ [ἢ6 ῥΪδοθ 
ΜΉ ΠΘΙ ΤΟΥ Πᾶνα ἰεα Ὠ]πὶ σαρῦνε, δηα 5}.4}1 566 [15 ἰδαπά 
ὯΟ ΙΏΟΓΘ. 

νγὰ5 σατο οσαρίϊνε ἰο ἘρΥρί ΟὨΪΥ ἴο ἄϊθ ἴῃ ἰῃαὲ 5πίταηρε ἰδηᾶ (2 Κα ἰπρβ 
ΧΧΙΙ. 34). 

Ῥεε γε "πο 70» ἐλε ἀεα 1 γε Κπὺοὸν (2 (ἤτοη. χχχν. 25) ἰμαὶ (π6 
ἸΑτηθης Δ Ο0}5 ἰοῦ [οβδΔἢ σδῖηε ἴο ὈῈ ἃ χε ουβίου. 

τὐέϑῤ 50γ7ὲ 707 ἀέίρε.. πὸ γ»ι0γ 6] ΤῊΪ ΘΧΡΊΕββίοη 15 ΔΡρ]1Θἃ αἷθο ὈΥ 
τῆς εν ἴο ὁμῈ Ψο 6165 σὨ] 1655, ἢο σδηηοῖ “ σεΐιγη ἡ (να ἀραϊη) ἴῃ 
ἢΐδ Ροβίοσυ, ἀπά ἴῃ ἢὰ5. μὩῸ ΠορῈ οὗ πανϊηρσ ἴῃς Μεβϑδἢ διλοηρ Π15 
ἀϊτεοῖ ἀσβοθηάδηϊβ. 8ὅε6 Ἐδουβῃθιη 5 δξείελες οὗ δ εὐυϊδὰ «ϑοείαί 4172, 
Ῥ. 98. Ι 

11, 12. ΤῊΞ ἙΑΤΕ ΟΕ ΪΕΗΟΑΗΑΖ 15 ΡΕΤΕΚΜΙΝΕΡ. 

11. «λαϊμρι] ὙὍΠα ΟἿΪΥ οἴποὺ ρἷασα Ὥστε [Π]15 ΠΔΠΊ6 ἰ5 ρίνθη ἴο ἃ 50ῃ 
οὗ 7οϑ᾽δὴ 15 16 σεηθδ]ορΊοα) [15 οὗ ε (ἤτσοηῃ. 111, 15. Βαῖ ἴπεσα 5841] πὶ 
ΔΡΡΕΔΥΒ 85 {πὸ Ἰουτί 50η, ΜΉΘ 5 να ραίμευ ἴτοτη ἴῃς παυγαῖνα ἴῃ [ἴῃ 6 
Ἴρβ [Παΐ Γἐῃοδῇᾶ2, ΔἸ ΠουρῊ γουηροῦ ἴδῃ 7εῃοϊα κίτη, νὰβ ἀρουῦί ἔουτ- 

ἴδθῃ γεδυβ οἷά οσ ἴδῃ Ζεάςεκίδῃ (2 Κίηρθ ΧΧΙΙ, 31, 26, χχῖν. 18). ΤΒυβ ψα 
σοποϊυάε [δαΐ (ἢ ς ΘΠ ΔΙ] υτὴ τη] οηδά 1 τ (Ώτοη. 15 φαϊῖο ἃ ἀἰβίϊηςί ροσβοῃ, 
ποῖ Εἰβε γα ΒροΚθῃ οἱ, ἀπά ἴῆθσα 15 βοῖὴς στουηᾶ ἴοσ θ6]ενίηρ (ἢδι [Π6 
]οβαμπδη οὗ ἰπδὶ 11ςῖΞ- δ! ]υτὰ οἱ [15 νεῖβε. Τὺ [ῃΠ6 ἤδτὴθ ΘΠ} 4)]υτα 
νου θεὲ ἴμαὶ ψὨΪ ἢ Ὧδ ΟΥ̓ΡΊΠΑΠν Όοτο, ΓΤ ἐπόοδῆδζ (λέ Ζογά τλαΐ λε) 
[παῖ τ ἢ ἢ ἢ ἀϑϑυστηθα νΏδη τηδάς κίηρ, δηά Τοπδηδη (1 ἰηἀεοα [ἢϊ5 Ὀε 
ἴη6 5ᾶτὴθ ῬΕΊ50ὴ) ἃ πᾶπ)6 ({ἦ6 Ζογα ἧς ργαχίοι δ) ἀββυτηθα ὈΥ οὐ ρίνεη 
Ἠΐπὶ ΟἹ 50Π)6 οἴεσ οσοδϑίοη. ᾿ἀσοοσαϊηρ ἴο [ἢ]5 ἰαβί βῃρροϑίτίοη [86 {Π16 
“βγοί-οση᾽ ρίνεη ἴο Τ᾿ ομδηδῃ 1η 1Π6 115ῖ ἴῃ (γοπίο 65 νου] Ἔχρσθββ ποῖ 
τῆς Πἰἴοταὶ ἔδςϊ θαῖ (με ἸερᾺ] ροϑβιοη νν ὨΙ ἢ τνᾶ5 σίνϑη Ὦϊπ, δηὰ ᾿ν ΙΟὮ ΤΔΥ 
ἢανε Ὀδοη οἰἴοτ [Π6 σδιι56 οὐ ἴἢς σοῃβεαπδηςσοα οὗ 5 Βανίηρ ργεοεάδησε οὗ 
Ἠΐ5 οἰάεσ Ὀσοΐπευ [6 ῃοία πὶ 85 τεραγάβ [ἢ6 [ἤτοηθ. Οἷδοσ Ὠγροίμεβες 
ἴο δοσουηΐ ἔογ ἴη6 παῖὴς 5} ]) ]} τ Πέτα ἀγὸ ὑη]Π}κο]ν, εἰρ. (1) ἴμδὶ 1 δά 
τεΐεσθηςα ἴο ἴπε βῃογίῃμεςβ οὗ ἢΪ5 στείστι, 35 δ] υάϊηρ ἴο 58] ]υτὰ ίηρσ οὗ 
Ι5:86ὶ, ψῆο νὰς Κίηρ ἴὺσ οὔα τποηϊῇ (2 Κίηρβ χν. 13), οἵὔ'. (11) ἴδαῖ 
1: τηθδῃ5 ἴῃς τεαυϊοα οἠς (ἔτοτῃ ἴῃς βεῆϑε οὗ [πε ΗδθΌ. χοοῖ), ἴτω ψΒοτὰ 
Οοά παὰ τιηλικεά ουΐ ον ρυῃ᾽ϑῃγηεηῖ. 
ἀμ οὗ 3 ͵“ήαλ] τεΐεττὶηρ ἴο ΘΠ] τα. 866 ποῖβ οῃ 2.ε 2γίδεξ χχὶ. 1. 
7εῃοδῆδζ δά τεργεβεηϊθά {πα ὙΠ ΠΘ ΌΒΗΝ ΡοΪ ον, ψ ἰσἢ 7εγετδἢ 

δὰ αἴνγαγβ υτρεὰ. (Πξεηςς ἢἰ5 ἀεροβιοη ὈΥ ῬΒΑσΔΟ. ΝΟΟΒΟἢ.) “ΤῊ Ϊ5 
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13--.2} Οὐδ οὗ “Σελοξαζίη, 97 τυλοϑδε ογέριος ἐαίζτην 
ἐσας 1} γεσι. 

ἾὟγοεα υπΐο Ὠϊπὶ ἴθδαῖ Ὀυ]ἀοτῃ ἢϊ5 ουθα ὉΥ υπῃτὶρῃίεοοι- 
Π655, ᾿ 

Απά ἢϊ5 σμδιηθοῖβ Ὁγ στόν ; 
Ζάαξ 5εῖῃ ἢ15 πειρῃθοιιτβ βογνῖοα του ψγαρ65, 
Απά ρινεῖῃ Ὠτὰ ποῖ 207, ἢ15 ψοτκ ; 
ΤΠδὶ 5,1 Μ}}}} Ὀυ]α τὴς ἃ νᾶες μουε, δηά Ἰαγρα σμδση- 

ὈΘΓ5, 
Απά ουοῖῆ τη ουΐ πὶ ΠΟΥ : 
Απὰ “2 ἐς εἰεἸεα νπῖῃ οεάδτγ, ἀπά ραϊηϊεα τυῖῖῇ νου] 0. 
541: τῇοα τεῖσῃ, Ὀδοδυβα ἴμου οἰοβοϑὶ γε ἴῃ σοάδτὺ 

ΤΊΔΥ ἀσοοιηΐϊ ἴογ ἴδε ἰοηἄεγηθϑς δηὰ ΡΙῪ ἢ Ἡν ΒΙΟὮ } γευδἢ σρεαῖϑ οὗ 
Ὠΐμὰ ἰη Ὠἰ5 Εργρίζδιῃ εχἹ]ε." 5». Δδιῤέ. Φιίω- 1. 961 ὁ. 

138. 28. ΓΕΝΒΌΒΕ ΟΕ ἸΕΗΟΙΑΚΙΜ, ΟΕ ΝΗΟΒΕ ΟΕΙΜΕῈΒ ΟΑΡΤΙΥΙΤΥῪ 
ἍΑΞ5 ΤΗΕ ΚΕΞΌΣΤ. 

18. 17λαἐ δωεέάίείλ ἀὴς λοιδε ὃγ τρριγί λέξον ,.255] Π6ἘοΙ ΑἸ κῖ πὶ, δ5 [που ρἢ 
τ τεσ ποῖ ἐπουρἢ ἴο ἴηνοῖνε [Πα ἰαμα ἴῃ 4 ἤεανῪ {σιρυΐς ἴο ἴδε Κίηρ οὗ 
Ἐργρὶ, εχδοϊθα ἰοσοεὰᾷ Ἰἰαῦοιυν οση ἢΐ5 οὐνῃ βυδ)εςῖ5 ἰδαὶ ἢς ταῖσῆι μᾶνςα 
ἃ βδυιιρίυουβ ραΐδοα Ὀ0Σ]1 ον Ἀἰτηϑοϊέ. 

ἐλαπεδε5}] ὌΡΡΟΣ ΟὨΔτθοσα. ὙΤΠδ οοηβίτυςοη οὗ ἴπέ56 ψϊίπουϊ συ ς ἢ 
Αἰὰ δ5 15 αἥοτάβα ὉΥ̓͂ τηοάεγῃ ΔρΡ]αποες νου] Ὡδίμυγα! Υ οδιιθα τηοϑὶ 
ἀἰβηου}γ μὰ 50 γσῖνε τήβε ἴο πηοβῖ αἰϑϑδςςίδοίοη. 
7ρν λὲς τυον 1] 18 στο. Τῆς Ηεῦὺ. νοτζὰ ὁσουτχβ ἴῃ ἴπ6 βάτης βθῆβς [οὉ 

νἱ]. ἃ (“νοῦς ᾽}), δῃὰ δῃοίδοσ ίοσγηι οὔ 1 ἴ,εν. χῖχ. 13 (““ννασες᾽ ἢ. 
14. “αγρ) ΤΏϊβ, δηὰ ποὶ ἴῃς τηδσρίηϑὶ ζἀγοιρά-αἱγεά, ῖι5α ἴῃ6 σῖσῃι 

τεηαουηρ. 
εἐλανιδε᾽5] ὌΡΟΣ ΟἸΔΤΩΌΘΣΒ. 
εμέ είλ ἀπε ο) Ὅς ψοτγὰ 1 ἴπ6 Ηδρτεν 15 ἴῃς βᾶπὴς 85 (ἢδίὶ ἰσαπϑ- 

ἰαϊεὰ ““τεηίεσι" ἴῃ ἷν. 3.6. Α5 ἴδετσε [ἴ νας υϑεὰ οὗ ἴῃς ἐγεβ οὗ ἴῃ θΟοάγ, 
850 ἢοῖα οὗ ἴποβα οὗ ἴῃ ουβο, γνεαζελ τυ ἔξ. 

“υἱπάσιυΣ] ΤΟ Ηο. νογὰ 15 αἀπυϑυλ] ἴῃ 1ἴ5 ἴοστω, δηὰ ἰΐ πὰς Ὀδδη 8150 
οχρ δηθὰ δ5 »ι»} τυϊπάστυς, οὐ ἀὲξς τοϊμωστυς, οΥὐ τοϊρξαστογ (ϊ.6. δὴ 
δα)εοῖνα, ἄσεδε Ὀεΐηρ υηἀεχβίοοα). - 

{2 ἐς εἰείδα1 οἵ, γοογρρ ἐΐ, ὉΥ ἃ 5|1σῆϊ σμδηρο οἱ ομβ Ἰεϊίοσ ἴὰ ἴδε 
οσἹρίηαὶ. 
σα ΤΕ [δες τοὰ Ξυ]ρδυγεῖ οὗ ΤἸΘΥΟΌΓΥ, ΟΥἩ εἴμ ραδαῦ. 
16. «δλαίΐΖ ἐλοι βῃ μα Ἀοβὶ ἴδου ἐχροοῖ ἴπαΐ σας ἃ σουζϑα Ὑ11] ὑτο- 

Ἰοὴρ ἴὰγ γεϊρῃῦ οὐ, ρεγμδρβ Ὀεϊίεσ, θοβὲ ἴμοὰ [ὨὴΚ τἴμδᾶὶ ἴο Ὀς ἃ Κίησ 
ΤΩΘΓΟΙΥ τ ΘΔΏ5 5611 ]ροησοὺ 

εἰοσεεέ ἐλγεε7) ψιθϑβὺ 1π οϑάδσ (Ρ81368), οἵ, δοσογχάϊησ ἴο οἴπετβ, νὲϑϑὲ 
ΠΕ. [09 οϑάδσ, 6 βδῖὴθ ψοζά ἃ5 παῖ τεηδεγεὰ “ σοηϊεηα᾽᾽" ἰῃ χὶϊ. 5. 
ὙΓΠΊΟΝ ἰ5 115 πδῖυγαὶ βεῦβθ. Τἢα σοηίοχί 58 Βηο ΘΕ ΏΥ κυρρεβῖβ ῃἰς δῃοδθβϑῖοσ 
ΘοΪοσοι ὙΠ ἨΪ5 οοάατ- ραΐδοαβ 45 ἴῃ 6 ρεύβοῃ Ψβοῖὰ ἢ6 ΞουρἈϊ ἴο χτίναϊ. 

δὰ 



νγ. 1τ6---το.] ΤἸΕΒΕΜΙΔΗ, ΧΧΙΙ. τςς 

Ἀιά ποῖ ἴὰγ ἔδίμοσ οαὶ δῃὰ ἀπηκ, 
Απά ἄο ᾿πάρτηδηΐ δπά 7ι5{|ς 6, 
“5ὦ ἴδῃ Ζ2 τας 6 }} ψλτἢ Ὠϊτῃ ὃ 
Ης ᾿υάρεά τἢ6 οδιιδα οὗ [6 Ροοῦ δηᾷ πδοῆγ; (Π6ἢ 229 τυας τὸ 

ψ6}1} τοὶ ἀϊγι: 
ὕζας ποῖ 115 ἴο Κηονν τὴ6 ἢ βδ ἢ [6 ΤΙΟΒΚΌ. 
Βιυϊῖ [Ὠἰπα γε δηά [ἢϊπ6 Ὠδατγί “γέ ποῖ Ὀαΐ ἴοσ ΤΥ οονείοι5- 17 

Ὧ655, : 
Αμά ἔογ ἴο 5ῃβά ἱπηοσθηΐ Ὀ]ροΩ͂, 
Απά ἴογυ ὀρργεϑββίοῃ, δηά ἔογ νίοϊθηςθ, ἴο ἄο ἐξ 
ἹΤὨοτγείογε τἢπ5 58 :ἢ [6 ΤΟΒΡ σοποογῆϊηρ ΓΘ μοιϊακίπι (Π6 18 

80} οὗἉἨ Το5:Δῃ Κιηρ οὗ Τ᾿ υἀΔἢ ; 
ὙὝΠΕΟΥ 5141} ποῖ ἰαπηεῃΐ ἔογ τη, σαγέμο, ΑὮ ΤῊ ὑσοίδμεοσ' 

ΟΥ, ΑὮ 5ἰβίοσγ! 
ΤΏΠΘΥ 5841] ποῖ ἰδηγεηΐ ἔῸΓ Πϊη, σαγίμρ, ΑὮ Ἰογά ! οσ, Αἢ 

ἢ]5 ΡΊΟΙΥ. 
Ἦδ 5881] ΡῈ Ὀυτοά τυ ἴτἴῃ6 Βυταὶ οὗ δὴ 455, 19 

τᾷν 7127] 7οϑ! δῇ. 
16. ας ποὲ ἐλὲς το ἔροτυ γ:5] Τὰ οποοβίηρ ψῆδὶ τγὰ5 τσ ΐθους ἢδ 

βῃοννεα Πιτηβ61 δοφυδϊηϊοα τ τ} [Π6 σματαςοῖοσ οὗ Ἡ τὴ νῇοβα ρ]θάϑυτα ἢδ 
νμὰϑ ἀοίησ. 

11. εὐυείοι5᾽:655] ραῖθ. ΤῊ ψὰ5 βου ρῆξ (1) ΌὉΥ͂ Ορργεϑβίοῃ δῃά ἰοσζοϑᾶ 
Ἰαουτ, (11) ὈΥ ρυζίηρσ ἴο ἀεαίἢ οἡ ἔα]βθ σβαῦρεβ δηά βεϊζίηρ' ὕροι [ἢ ς 
Ροϑβϑαββϑίοῃβ οὗ [ἢ νυ] 1 π|5. ᾿ 

ζριγεοκεγί ὀἰοοα] 8.466 ποῖθ οἡ σεῦ, 3. 76ῃοϊαϊκὶπιλ ““τετηδὶ θα ἤχοά ἴῃ 
ἴῃς τεοο]]δοῖοης οὗ ἢὶς σουηίγγιηεη, δ5 ἴῃς ας Ἔχδῖῃρ]ς οὗ ἴῃοβα ογμεὶ, 
56] 65}, Ἰυχυχίουβ ὑησοθ5, [Π6 παΐυγαὶ ῥσοάμποϊ οἵ ΟυἹδηΐαὶ τῃοπδυο 165, 
τε τ οὗ [86 τῃοηδύςοῦνυ οὗ Παν!α.᾽" (ϑίδῃ] εν 5 ϑ'ειυΐ:λ Οληγοῖ, τι. 

8). 
18. “γελοϊαξί»:] τον δἱ 1δϑὲ τη π Ποηθα ὈΥ͂ ΠάπΊδ. 
“Αλτνν ὀγοίλεγ ἤ ἴλε Ἰατιδηϊαίίοη οὗ τε] ]οη5 584]} Ὀ6 νγαηίϊησ. 
Αλ εἰκίγ Π ἃ σϑῆειαὶ ἐχργεββδίοη ἀεηοίίηρ [δε βοσγονν [εἰς οσ [ἢ 6 ἴο55 

οὗ 4 πρᾶσ τοϊδίΐοη, δπᾶ ἰηϊσοάυσθα ἤδσα ὈΧΟΡΔΌΪΝ ἴοσ ἴῃς βακε οὗ (6 
ῬΑΙΔ]16] στη. 

Αἀλ ργαά! ον, 411 λΐς ρἷο»}} ἴδε Ιατηθηςαιοηβ οὗ δι] εοῖβ δηά ἔγιεπάϑ, 
ἴδοθε ουΐδ:46 Ὦ15 ἔατ, ΠΥ. 

19. ὀκγρά τὐίἐλ ἐλὲ ὀμγία] αν» 55] ἰ.6. 5 [6 συ ςσοεάϊηρ' γος Ἔχ δ] η, 
εαεί ζογελ ἀϊλοποιγεά. ΤῊΣ (ΔἸ Β]ταθηΐ οὗ (Ὠἰ5 15 ποῖ τεοοτάεά. Ταδοσουπῖβ 
οὗ ἴῃς {ἰπι6 δῖα νὉΥῪ Ὀσιεῖ Ὀοτῃ ἴῃ ἴῃς Κίηρς απα (ῃγοηῖοΐθθ. ἘῸσ [ΠῸ 
ῬΙΟΡΔΡ]6 οἰτουτηβίδηςαβ οὗ ἴμε οδ56 56ὲ 1[ηϊτοάποιίοη σΠδρ. ἱ. 813. ΤῈΘ 
δϑβοσίίοῃ [μὲ Γμοϊα κἰπὶ “βαρ ψ ἢ ἢ15 δι μετς᾽ (2 Κίηρς χχὶν. 6) ἀοεϑβ 
ποῖ 'ἰῃπ ΔΩΥ͂ ΨΑΥ ΟἶΔ5} ΜΠ [ἢ]5 ράβθᾶρσα οὐ ὙΠ ἴη6 Ῥγ4}16] οὔς Πϊοῃ 
οσοιγα δῖον ἴῃ [ἢ]15 θοοῖς (χχχνὶ. 2ο). ὙὍῇα βᾶτὴε 15 5 οὔ Αἤδν, δ ἱΠουρἢ 
ἁγίῃρ ἴῃ Ὀαῖ16 (1 Κίηρϑ χχιΐ, 40); Ὀεϑῖάθα ὙΠΟ [ῃ6 ἔαςϊ ἐμαὶ Βαγιοῆ 
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ταν δηα οαϑὶ ἔοσ θεγοηᾶ [ἢ6 ραΐδ5 οὗ [ΘΓ β δ] τη. 
ὅο ὺὕὑρΡ ὥ 1μΘρδῃοῃ, δῃὰ οὐ; δηᾶ [τ΄ ῸΡ ΤΥ νοῖοθ ἴῃ 

Βαβϑῆδῃ, 
Απά οΟἿΥ ἔτοπι ἴΠ6 ραβϑαρθϑ: 
Εογ 411 τ[γ Ἰονεῖβ τὸ ἀβείγογεά, 
1 5ρακα υηΐο ἴΠ66 1ῃ [ΠΥ Ργοβρ ΠΥ ; 
ΒμΖ ἴῆοιυ Ξαϊάςί, 1 ν1}} ηοΐ ἤθδγ. 
ΤῊ15 δαζᾷ δέογε [ῊΥ ΤΩΔΏΠΕΘΓΙ ἔγοτα ΤΥ γουῦίῇ, 
Ταδὶ ἴοι ορεγεᾶκί ποῖ ΤΥ νοἹςα. 
ΤῊ ἡ] Πη4 5}4]} δαῖ ὉΡ 41} (γ ρῥαβίοσϑβ, 
Απᾶ [ὮγΥ Ἰονοῖϑ 5Π4]] ρὸ 1ηἴο σδρΕνΥ: 
ΘΌΓΕΙΥ ΤΠ 5141 του Ὅ6 δϑῃδιηβα δηᾶ Ἴσοηΐοιιηάρα ἴοῦ 

8411 τὴγ ψ]ὶοκαάῃ 685. ' 
Ο ᾿τπαριίδηΐ οὗ 1, Ράηοη, {πᾶΐ στηδκοϑὶ ΤΥ ποϑὶ ἰπ [ῃ6 

σράδγϑ, 
Ηον ρστδοίουβ 5ῃ4]: ἴ[ῆουυ θ6 θη ρδηρϑ σοῖὴδ ΡΟὴ ἴΠ66, 
ΤὮα ρΡϑίη 85 οὗ ἃ "νοϊηδῃ ἴῃ ἵγανδ)}. 

ἱποϊαἀοα (ἢ διηοηρ ΤΘσει Δ 5 Ῥγορἤθοϊεβ δα ἃ ἀδίθ ξσυρβοσυθηΐ ἴο 
7εδοϊακίτα 5 ἀθαίῃ ϑἤῆδννϑ [πὶ πὸ αἰ βου] Υ 85 ἴο [ἢ 16] πηοηΐ ννᾶβ {εἰς 
ἴῆφη, ἤδη 411 [ἢς οἰγουτηβίδησοβ, δίανου [ΠΟΥ ΤΩΔΥ ἤᾶνα Ὀδθη, ΘΓ 
5111} {τεϑἢ ἰῇ σηδῃ᾿ 5 Τῃ ΘΕ ΠΊΟΥΊ65. 

420. ΤῊΘ ῥιορῆεῖ πον, 88 δὴ 1ηἰτοάυοίοη ἴο ἢΐ5 ἰατηθηίαϊοη ονοῦ 
{πε πεχί κίηρ Τἐποϊδοβίη (( ΟΠ 8}}} θανγα1}5 [ἢ σοηβοαιθηςοϑ οὗ ἴῃς ΡΟΙΙΟΥ͂ 
οὔ Παϊ Κιηρ᾽Ξ ἰαιδοῦ ΓΤ ἐμοϊακιη. ὙῊς ρεορὶε, ἀπάογ ἢ ἤρατε οὗ ἃ ψοτηδῃ 
838 Οἢ ΤΌΓΙΊΘΙ Οσοσαϑίοης (5εε χχὶ. 13), 5 οα]δάὰ ὕροὴ ἴο δϑοοπὰ [Π6 
Βεῖρῃῖ5 ΜΒ οἢ ἴῃς ΟΠαϊάδεδη ἢοβῖς ψου]α ϑυςοθϑϑίνεὶυ ρ855 ἴῃ (πεῖς δὰ- 
νδησα βουϊηνναγάβ ρου [Θγυβα θη, νἱΖ. Τ᾿ θδηοη ἴῃ [Π6 πουίῃ, (ἢ Ὠ11]ς οὗ 
Βαϑῆδῃ (5. Ιχνὶἱ. 15, 16) ἰπ ἴΠ6 ποιίῃ-εαϑί, αηὰ ΑΡαχίταῃ ἴῃ ἴῃ βου τἢ- 
Θαϑί. 

2α:εαρε5:] ΑΌΔΙΙΣΩ, ἃ ταῆσε οὗ πηουηΐαϊηβ ἴο (ἢ κουίἢ-εαεί οὗἩ Ῥα]εϑιῖηθ. 
Οπεο οὗ ἴῆεῖα ψὰ5 Νεοῦο, ἴτοτῃ ΨΒΟἢ Μόοβεβ νἱενεὰ (ἢς Ιαηὰ (ΠΏ δευϊ. 
ΧΧΧΙΪ. 40). 
ἐγ τὴ Ἐργρίὶ δηά ἴδε οἴπεσ παίΐοηβ, ψ ἢ ν μοτὰ ΔΩ οὗ τὰ 

ῬθορΙα νγετα ἀϊβροβϑά ἴο υπὶῖς δραϊηβξί [ἢ (μαϊάδθοῃ ρονγε. ὍΤθΕΥ δῖα 
εὐυτησγαίοα ἴῃ ΧΧΥἹ. 3. 

21. 2»702ῤε71}} ἰ{{π|65 οὗἩ Ῥγοβρογ Ὁ (1 γα Πγ, 275 εν 6). 
22. «αἱ 4] ἀἐεῤαςίμγέ. ΤὮΏΘΓΟ 15 ἃ ΡἷαΥ ἰηϊεηἀδά οἱ ἴπΠ6 νοχζὰ δασίοῦς 

ὙΠΟ ἢ (Ο]]ονν5. 
2αείο7γ5] 866 ποῖδς οἡ ἰὶ. 8, δῃὰ χνϊϊ. τ6. ΤῊΥ Ἰοδάσσϑ, ἰῃ σου ἴδοι 

μιαβῖ οοηβάεπῃος, 5Π.4}1 ΡῈ Ὀοττς αὐναΥ ἰηΐο 6χὶ]ς ὈΥ ἴῃς νυἱπὰ οἵἉ δἀνετϑὶίγ. 
28. ἐμλαῤίαρ οὗ Ζεὀαμο5} ἴῃ τείογθηςς ἴο ἴῃς οεάδζγ ραΐδοαβ οὗ ἴῃ 6 

Κἰηρ δηὰ ἢΐβ ποῦ]εβ. 866 νοΐ. 6. 
ἄστο ργαεΐοτες «λα ἐλοιε δέ] ἸΟῪ ΒἈΔ1} ἴοι 5τΤΟΔΏ, οΥἩ ρεῦμδρϑβ Ὀείίοσ, 

ΒΟΥ͂Σ Ῥ᾽ΏΔΌ19 βμδιὺ που Ὁθ6. Α ἀἰβῆςσις ἐχρτγεββίοη ἰῃ τὰς Ἡοῦσεν. 



νν. 24--28. ΤΕΚΕΜΙΔῊ, ΧΧΙΙ. 1:7 

24--.30. 77:6 γἡμώργρογξ ωῤογι “Ξ“ ἐλοϊαολίμ, 

ΑΣῚ Ἰῖνε, βαΐτ πὸ ΤΟκΡ, τπουρῃ Οοηίδῃ {μὲ βοὴ οὗ 76- 
οί κίτ Κίηρ οὗ ΤυἀΔῃ ψεγα [6 βιίσηδῖ Ὡροὴ τὴν τρις Παηά, 
γεῖ ψου]α 1 ρῥίυςοκ ἴμθς6 ἴἤδηςα : δηᾶ 1 ν1}} σῖνε ἴ[ἢδ6 ἴηἴο τῆ 6 
Πδῃᾶ οὗ τΠδτὴ [δδΐ 56βεῖ τῇγ 11ξ6, δηα ἱπΐο [ῃ6 μαῃηᾶ οὗ ζλεῦε 
γγΠο56 ἔδορ (που ἔδαγαβί, σνεη Ἰηΐο ἴῃ6 ἢαηά οὗ ΝΕ ςδαΓοζ- 
χζαῦ Κιηρ οὗ Βαῦγ]οη, δπα 1ηἴο [Π6 μδηᾶ οὗ ἴῃ6 (μαι άθδῃβ. 
ΑΠΑ 1 Ψ}}} οαϑὲ {866 ουΐ, δηά (ὔγ τηοῖμεῦ ἴμαΐ Ῥάγα {Π66, 
Ἰηῖο Δηοΐπεοσ σου ΓΥ, ΠΕΙΘ γε ΕτῈ ποῖ Ῥογ ; δηᾷᾶ {ῃθγα 
504}} γε 16. Βυΐ ἴο {πε ἰαπᾶ ψμεγευηΐο {ΠῸῪ ἡ δϑίγα ἴο 
τεῖυγῃ, ΓΠΊΓΠΘῚ 58.411 [Π6Υ ποῖ τεῖΐαση. 57.. [15 τηδῃ (οηϊδῇῃ ἃ 
ἀεβρίβεα Ὀσόκβεη 1401} 2ς 1ὲ ἃ νε556] γῇ θυεῖη ὧς ὯΟ Ρ]Θάϑασα ὃ 
ὙΠΕΓΟίοσγα ἀῖα ἴθογ οαϑὶ ουΐ, ἢ6 δῃηά ἢ15 5664, δΔηᾷᾶ ἂἵὲ οδϑβῖ 

24--80. ΤῊΞ ΤΌΡΟΜΕΝΤ ΡΟΝ ΤΕΗΒΟΙΑΘΗ͂ΙΝ. 

24, Οὐρία] ςα]] 6 «150 ϑεουπίαΐ χχὶν. 1, χχνϊϊ. 20, χχυ"Ἱδ[θ 4, χχὶχ. 
41: 1 (Βτοη. {ἰ. 16; Ἐπί. 11. 6, «πὰ ϑεαλοϊαελῆγε ἰἰϊ. 31;.2 Κίηρϑ χχῖν. 6, 
εἴς.; 2 (Βτοη. ΧΧΧΥΪ. 8,9. Α] [ἢχϑθ παπιὸβ ἤᾶνα ἴῃς 5ᾶπ)6 56η56, 716 
1ογα τοῦδ ἐεέαῤίς. ΤῊΘ σἤδηρε ἴο Γ οὶ δοΒη, 85 ἴῃ (ἢ ς σᾶβε οὗ ἢϊ5 ὑπο ἷα 
76 μόοδμδζΖ (6 58 Α]]υπὶ οὗ νεσ. 11), ψχᾶ5 ΡΧΟΌΔΟΪΥ τηδᾶς οἡ ἢὶ5 δοσθβϑίοῃ 
ἴο {πε ἴἤτοθθ. Ηξετσε τῃοζείοσε [εγοι ]Δῃ 6815 Πϊτὴ ὈΥ 5 ΤΌΠΟΙ ΠΑΙΏΕ. 

Ζίρρ οὗ δάσλ] Ξβμενίηρ [Πα 11 νγὰ5 ἀυγίηρ᾽ ἢΪ5 στεῖρα [παῖ ἰἢ]5 βεοίίοῃ 
οὗ ἴὴς. Ῥσορῆεδου ννὰ5 ἀε]ϊνεσζεά, 

σίρρε] ὄνθὴ [που ρἢ ἢ6 ΜΕῖα ἃ5 ἄθασ 85 ἃ ὑσεοίουβ βἴίοπθ, βεῖ ΌΥ͂ ψΑῪ οὗ 
568] [πῃ ἃ 5ίρῃεῖ τἱηρ, 15 ἴο [Ὡς ΟἾΠΕΙ. 76 Πο Δ ἢ] 5 σοηάαοί, (Πουρἢ ἠοῖ 
ἀὐσες γ τοεηιοηεα ἤοσα, 15 τηαυκεα 1 ϑυ βηοΙεηΐ ΟἸΘΑΓΉ 655 ἴῃ 2 Κιηρς 
χχὶν. 9, δηά ἘΖεϊς. χίχ. 5--0, ἡ ουα 6 15 ἰκεπϑά ἴο ἃ γοιηρ ᾿ἰοὰ (ῃδΐ 
““Δενουζεά χηφη᾽" δηὰ ““1Δ1ἃ τναβῖε {πεῖν οἱ 165.᾽} 

26. 11» »εοδε7γ7}] 56ε ποῖβ οἡ χιὶ. 18. 
απα ἐλεγε σλαδέ γε αΪ4] Ἠπξ νὰβ ἀείαϊηδα 1 ῥσίβοῃ δ Βαρυΐίοῃ ἴοσ 
{ΠΤ γ -51Χ γεδυβ, ὉΠΓ1 το]θαϑεα ὈγΥ Εν}}- Μετοάδοῃ, 5οὴ δηά βυσοθββοσ οὗ 
Νοθυςμδάμῃθζζασ, Ὧο πονοσίῃο]655 τοίαιηθα Ὠἴ ἴῃ ἃ ϑοσί οὗ ποῃπουσαῦ]ο 
σΔρΡΕν"Υ ἴοσ (ἢ σοϑὶ οὗ 5. ἀδγϑβ (Ἑἤδρ. 111. 31---.ς24}, ἘΙΟὮ γογα ῥτο- 
ῬΑΌΪν ποῖ ΨΕΙῪ τδγ. Αἱ [δ επᾶ οὗ ἴνο γεᾶγς Εν}]- Μεγοάδο Εἰμηβοὶ 
85 5]4]η. 

21. αἶε:1γε} Ἰιῖογα]ν, αγε {1721 τοῦ ἐλ} τοι. 
48. τ(01] ὙΘΒΒ61, ἃ Ρΐεος οὗ εἀυίβεηννασε οαβὶ οἷἱ 5 υ.56655. 
απα ἀΐς 5654 Ἠδςπ να εἰρῃίδθη γϑαῖβ οὗ ἀρ, ἤθη ἢδ σαῖς ἴο ἴΠε 

ἴδτοης (2 Κίηρϑ χχῖν. 8). ΤῊ πυροῦ ““ΕἸρΉΓἢ ΠΙΟἢ βίδηαβ Ἰη 2 (ἤτοῃ. 
ΧΧΧΥΪ. 9 15 ΡΥΟΡΔΟΪΥ δὴ οὐτου ἴῃ ἰγδηβοσὶρίίοη, Ηδησα δ τὩΔΥ ἢᾶνε ἢδά αἱ 
Ιεδϑῖ ομα 5οὴ δἱ [ἢ15 ἔτη. ΤὭς Ἔχργεβϑίοη "αηά ἢϊς βοαά ὭδΥ ἤόνανοσ Ὀ6 
4υϊϊα ἃ σεηεγαὶ Ομ, ἱ Ιγἱηρ τροσεὶν ἰῃδὶ ἢδ 15 ἀτίνεῃ ἰηΐο δχὶ]θ, 50 85 
τοί ἴο ἢανα ἃ 50ὴη ΨΏΏΟ 5}8]] χιΐε αἴϊαγ τω. Ὑμὲ Ὀαννδιηρ οὗ [ῃς 
αϊε οὗ (οηϊδῃ βθϑπὶβ ἔσοσῃ [ῃ6 [Ο]ονὴρ νεῖβα ἴο ΡῈ ἀπε σαΐμποσ ἴο {πὸ 
λοὶ ἴδαι τἢ5 [6 ᾿ἴπα οὗ Κίῃρβ ναβ ουΐ ΟΥ̓, [δὴ ἴο ΔΩΥ ῬΕΙΒΟ Δ] Ἔχοα]- 
Ἰεῶςε οὗ μῖ5 οΥ̓Ώ. 

24 

25 



158 ΤΕΒΕΜΙΑΗ, ΧΧΙΙ. ΧΧΊΙΠ, [νν. 29, 30; 1--3. 

29 ἰηἴῖο ἃ ἰαηὰ ψΏΊΟ. (ΠοῪ Κποὸν ποῖ Ο οδαγίῃ, δαγίῃ, δαγίῇῃ, 
39 ἤ6ΑΥΓ [ἢ6 ψοτζά οὗ ἴῃ 6. Τ10ΕΡ. Τῆι δα (ῃ6 ον, νΥπῖδ 

γα [ἢ15 τῇδ οἢ]]41655, ἃ τη ζλαξ 5041} ἢοΐ ῬσΟΒΡῸΥ 1 ἢϊ5 
ἄδγϑ: ἴου πο τηδῃ οὗ ἢ15 βεεΩ 5Π8]}] ρσοβρεσ, β:Πρ ΡΟ ἴῃς 
ἴχοης οὗ Πᾶν], δηα σὰ] ]ηρ' ΔΩΥ τηοτα ἴη [πάδἢ. 

σΗΑρ. ΧΧΙΠΠ. 1τ---4. Α γεριγαρ σἤαζζὝ γΕΖΏ7021 γα τ2- 
γιρλζεομς δέ χεῤῥαεα ὃν γίρλίεομξ γἈ67ς. 

22 οε Ὅς υπίο ἦε ραβίοιβ ἴδὶ ἀδθϑίσου δηᾶ ϑοδίζοσ [ἢ 

- 

 Βῆ66Ρ Οὗ ῺῪ ῬὈδϑίιγα ! 58] ἴΠ6 ΓΟΕΡ. ὙΠεγεΐοσα (ππ|5 5 ι ἢ 
{1η6 ΠΟῸΚΡ Οοά οἵ Ι5ἴ86] δραϊηδί ἴῃ6 ρδβίογβ [ῃαϊ ἔδεα ΤΥ 
ῬΕορΙΘ; Ὗαε πᾶνε βοδίζεγεα τὴν ἤοοκ, δηᾶ ἀπινεη ἴθ τ ἀὐνᾶΥ, 
ΔηΔ ἢανε ποῖ νἹἱϑιϊεα {Πδπλ: Ῥεῃο]ά, 1 ψ}}} νϑδῖξῖ ὑροὴ γουῦ 

5 ἴδε δν}} οὗ γοῦγ ἀοίηρϑ, 5811 [η6 ΠΟΒΡ. Απά 1 Ψ}}} σαῖῃοσγ 
[ῃ6 τειηῃδηΐ οὗ μ᾿ Ηοοκ ουΐ οὗ 41} σουῃίτε5 ὙὨΙΠΟΓ 1 ἤᾶνα 

429. Ο «αγίλ, εαγίζ, εαγίλ}] Οοταρατε ἔοσ ἴῃς τερειϊ οῃ οἤδρΡ. νἱΐ. 4. 
Ἡξετα ῬτοΡ ΌΙΥ ἠαρα ννου]ὰ Ὀδίζεσ ρῖνε ἴῃς βεῆβε. Ηἱΐβ σου ἰ5 ἴο 
δανα ἃ Ἰδϑ!]ηρ ἸΕ5500 ᾿πιργοββοα προὴ ἴΐ. 

806. ὕγίίε γ6] δἀἀτεββεὰ ἴο ἴἤοβαε Ψῃὸ Καορῖ ἃ τεοοχά οὗ βυ οι ἰπρβ ἴῃ 
ἴῃς [ἈΠῊ]Ὺ τεριβίουβ. 

᾿ εὐλιακ55] Ιῃ τ (Ὠτοῃ. 11. στ, εἴς. 6 αρρϑαῖβ ἴο ανα ἢδὰ ἽκιἝάσἊη, 
δηα Θ᾽ η:6] (Μαῖί. 1. 12) 15 τεοϊζοηεά 85 5 ϑοῆ. ϑ4]41}16] ψγὰ5 οσονοσ 
ἀεβοεπαάεά ἴτομη 1 αν [του ρἢ ἢἷβδ σοῦ Ναίῃδῃ (1.1κ. 11. 27--31) ἀπὰ 
ποῖ Ὠχουρῇ [6 [της οὗ πε Κίηρε (ϑοϊοπίοη, Ἐθμοῦοδιη, εἴς.), απ ἴἢυ5 
ψγὰ5 ΟἿΪΥ οουπίοα ἴο Τεμοίδοῃίη (7 εοοηΐαβ οὗ Μαῖίϊ. 1. 12) δοοογάϊηρ ἴο 
16 ἐφραΐ ποῖ ἴῃς παξζεναἰ ᾿ἰπ6. 1 ψὰ5 ἴῃ δἴ ΔΩΥ ταῖς ἴσχυε ἰῃδϊ πο ςΒἱ]ὰ 
οἵ ]εποϊδοβίῃ συσοεεαβδα ἴο ἴΠ6 [Πσοῃδ. 

ΓΗΑΡ. ΧΧΙΙΠΙ]. 1--4. Α ΒΕΜΝΑΝΥ ΒΗΑΙΪ, ΚΕΤΌΕΝ ΑΝῸ ὕν - 
ἘΙΟΗΤΕΟΥΒ ΒΕ ΒΕΡΙΛΑΟΕ. ΒΥ ΕΙΘΗΤΕΟῦΚ5 ΕΥΓΕΚΞ. 

Ἱ. -οε δὲ μρμίο ἐλε βαςίογ5.] Το (ῃς σεῦυϊκεϑβ ἀϊτεοῖεα ἀραϊηςξ ἱπάϊ- 
νυ] Κίηρσε [Π6 ρυορδεῖ δά ὰϑβ ἃ ἔενν νγοσγάϑβ ἱῃ οοπάἀοιηηδίίζοῃ οὗ ἴμοβε ἰῃ 
ΒΙΡῊ ρ]δοθβ σϑῃθσα])γ. : 

ζλε ραΞ:07γ5] ΒΆΘΡΙΘΣΑΒ (οὐ ἰἰὴσ 24), τυ ]οτβ οὗ ἴῃς 5ἰαϊβ δ5 ἃ ἘοϊδἊ. 
566 ποῖε5 Οἢ 1]. 8 ἀπά χυ]!. 16. 
2αεἰπγε] ῥατίμγίην. 
2. αραϊρο Ὀσιίεγ, φορεοο»» 71. 
σεαίίεγεα1} ὉΥ͂ Ιεδάϊηρσ (ἢδπὶ 1ηἴο ἰἀο]δίσυ, δ5 ψ1611 85 ὉΥ ᾿ἰοσαὶ ςοδίίοσ- 

ἴηρσ οὔ [μεπὶ ὈΥ εχῖ]ς, νοϊυῃίαιν οἵ ἔοσοθὰ, ἱῃ Εργρῖ οὐ Βαδγίοη. 
εἰγίυενς ἐλεγε ατυα}}) ἴῃ νεῦῪ ορροβῖίε οὗ ἴπαὶ ἡ ΙΓ Ὦ 15 δὴ Ἐδςίοση 

ΒῃΘΡμοχά δ ἀυγ, νὶΖ. ἴο ρὸ Ὀείοσε ἢ15 ἤοοκ, ἰοδάϊηρσ ἴμετὰ ἴἰο ραβίυζε οσ 
(ο]ὰ (15. χὶ. ταὶ Το χ. 3, 4). 

υἱείμεαι.. ὐἱοῖξ τ 0) ΤὨΘ ὑνοίοϊά βθῆβα οὗ ἴῃς Ἡεῦχεν νοτὰ ἰβ κερὶ 
ἋΡ ἴῃ [86 ΕἸρ] 5ῃ. Βεοάαυβε [86 βῃερμεγάς ἢανε ποῖ νἱβίἰϑὰ ἱμεῖσ ἤοςϊκ 
ἴων ροοά, [ΠΕΥ͂ 581} [πειηβεῖνεβ θὲ υἱβιῖθὰ νυ Ρυπιϑῃτῃεηῖ. 



νν. 4, 5.} ΤΕΒΕΜΊΑΗ, ΧΧΙΠΙ. 1:0 

ἀπνθη ἴθ, δηᾶ Μ1}} Ὀσίηρ [δὶ ἀραΐη ἴο {ΠΕῚγ ἔο] ἄς ; δηά 
ΠΥ 50.411 Ὀ6 ἐγ} δηα Ἰηοτεαθθ. ΑΠΑῚ Ψ}1] 5εῖ ΠΡ 516 Ρ- 4 
δογάβ ονϑῦ 16 πὶ ΜΠ] ]ΟὮ 5}4}} ἔθθα ΤΏ δὰ: δηᾶ ἴΠ6Ὺ 50.411} ἔδαῦ 
Ο ΤΟΥ͂Θ, ΠΟΙ Ὀὲ ἀϊδιηαγεά, πείϊμογ 58.}} ἴ1λῈῪ Ὅ6 Ἰαοκιηρ, 
5811} [ῃ6 Τ.ΟΒὉ. 

ς---8β.. “γοριέο οΥ ἐάε Μερείαλ. 
ΒεΠο]ά, [6 ἄδγϑ οοτης, βαϊ (ἢ [ἢ ΤΠ ΟΒΌ, ἴπαΐῖ 1 Μ1]] ταὶθο 9 

υηῖο Ὀαν!ά ἃ τἱσῃίθοιι5 Βγδησῖ, απ 4 Κιηρ 5}4]} τείρῃ δηά 
ῬΙΌΒΡΟΙ, δηα 5141} ὄδχεοιῖα Ἰπάρτηθηϊς δηᾶ ᾿ιβίος 1η. 1.6 

8. 7 λαῦε ἀγίνεμ)] ὙὍὙῆε ἀεεὰ νὴ  ΙσΒ [πε ῥαβίοτβ γεγε σμαγρεᾶ 
ἷπ γε. 2 5 ἢεζὰ δι[γἱϑυϊθα ἴο σοά. [{ νναβ Ὁ. Ηἰξ δεῖ ἴ[μαΐ ἴῃς ρεξορὶβ 
ψεῖα ἀνθ ουἵ, ΔΙ[ΠουρΡἢ 1 85 Ὀσουσῃϊ ἀρουΐ [Ὠχουρῇ τἢς 5ἰῃ5 οὗ [πο ὶγ 
ΤΉ] ΕΓ 5. 
ἐροὶ 2αεέμγες (Ὀὰϊ πο σοπποχίοη ἰῃ [6 οὔρίπαϊ τ] ἢ [86 τγοχὰ 2αεζμγε 

οἵ γεγ. 1); [πε βάῖηα νοσζὰ ἃς [μαΐ γεηάδεγεά 2ασίμγζαρε ἴτι ἃ Ὡοΐα οἱ οὔδρ. 
νἱ]. 2. ῬΙΟΡΕΙΙΥ βρεακίηρ ἐΐ σοτζω θίῃεβ ἴῃς 5εῆβε οὗ Παν]ςαϊΐοη δηὰ Ρα5- 
ἴαγε, ἀηα ἴῃ 15 ΞρεςΟ Δ} 51 1406 1 ἃ ραββαρα {π|κὲ [ἢἷ5, ν οσε ἴΠ 6 ρεορὶα 
16 5Βροίεη οἵ πηάσσ [πε ἄρυτε οὗ ἃ οοϊς. 856 αἷϑο ποίε οἢ χχν. 30. 

4. ἐπεξίρ] ταϊββθίηρ, {Κ6 5ῆδερ ψῃῖοἢ 1ὴ ἴἢς ἀθϑβεπος οὗ ἴῃς 5βερμετά 
Ἦανα Ὀδοοιὴα {86 ῬΥΕΥ οὗἉ ψ»1}1ἃ Ἰυδαϑίϑβ. 

δ---ϑ. ῬΕΟΜΝΙΘῈ ΟΕ ΤῊΕ ΜΕΞΞΘΙΑΗ. 

δ. ΤΏ τηεηϊοη οἴ ροοά Ξῃερῃεχάβ βεσνεβ 85 (ες Ἰηἰγοδυςοη ἴο οἠς οὗ 
ἴπὸ ἔδνν οἰἴθασ Μεββίδηϊο ρσόρἤεςοίεβ οὗ ̓ οσειηϊδῆ, Βεϑίάδς [ἢ15 γε ἢδνα 
ΧΧΧΙΣ, 165-13, Δα 1655 Ρ]ΔΙΏΪΥ ΧΧΧ. 9, Ψ ΏΕΓΕ 566 ποίδ. 

226 ἀαγε εο»:6] ΤῊδ Ρῆγαβθ, δοοογάϊησ ἴο 7ϑγευηϊδἢ᾽ 5 εὐ] ουτηθηΐ οὗ 
ἴξ (ςοηρασε νεσ. 7, ΧΧχ. 3,) Χχχὶ. 27, 21, 38, ΧΧχῆ. 14), ᾿ΤᾺΡ]165 ἃ βρϑοΐδὶ 
(4]] ἴο ποῖς ἴ86 δῃῃουησοπιεηῖ ἴυ ᾿ηἰτοάυςεά, [Ιῃ βορὶὶς οὗ [ῃς σου ]6 5 
ΠΙΟἢ ΔΥῸ ΠΟῪ σαίπεηηρ τουηὰ ἴπδηλ [ΠΘ’6 Δ1Ὲ ΠΟῚΘ ἴῃς 1655 ΞΌΓΕΪΥ ἄδγϑ 
οἱ ἀεϊνοεγδηςε σοτϊηρ. ΄ 

8γαρελ)] Οεγηε, ϑ2γομί. Τὴ ποτά (ἐεηρεαςλ) 5 [6 βᾶτὴθ 85 (ῃδί υδοᾶ 
ΟἶδΡ. χχχὶϊ!. 15, δπὰ ἰῃ ΖϑΟἢ. 11}, 8 δπά νἱ. 12, δῃὰ τηδδῃβ ταίμοσ ἰῃαΐϊ 
ὙἘΙΘἢ 15 τσ ἀϊδίου σοηποοίεα 1 {Π6 τοοῖ, δηα σοηίαϊηβ 85 ἰ οσα ἴῃ 6 
βϑρηηρ οὗ 16, Ψ ΒΙΟΘΏ ρᾶββε5 ουΐ ἔγοτῃ 1 ἀονγηνγασγάβ [πγουρῇ ἴῃς τοοί δηά 
πρνατάβ [Ὠχουρἢ [ἢ6 5Ξἴεια ἀπᾶ ὑὕγάηομεβ. Τε ψοζά υβεα ἴῃ 15. χὶο  Οἢ 
[6 οἴμες μΒαηᾶ (»ε22427) ἀδηοίεβ ὀγαγοῖβ ῬΤΟΡΟΙΥ 50 ο8]1ςἅ. ϑοῖμθα ᾶνα 
βουσῃϊ ἰο Ἔχρίδϊη (6 ποσὰ ἰουπά ἴῃ [815 ρ]ασα 85 υδεὰ [η ἃ Τςο]]θοῖϊνε 
56η56 (ροβίθσ Υ σεποτα]γ). Βαϊ ΔΙ ουρἢ (ἢ6 νογά 15 οἴξη υϑεἡ ςο]- 
ἰοςνεϊγ οἵ ᾿Ἰετγαὶ ρ]απῖβ, γεῖ ἰῇ {Π15 Ῥαββθαρα 11 ἢ] Ώ]Υ Ροϊηῖβ ἴο δὴ 
ἰηάιν!άναὶ Μεβϑίδῃ, οὐ ποτὰ [ἢ6 πδίοἢ 5 ἢορεβ δῃου]ὰ σχεϑί. ΤῊ] 15 
γτονεά Ὀγ ἴπε νψοσάς Ἰτητη θα ἰδίου ἔο]ονησ ἴῃ (15 νεῦβο, 85 Μ06}} 5 ΌΥ͂ 
ἴδε Ραββαρεβ ἱῃ Ζεσμασίδῃ Ἰαδὶ πον δάἀἀυςεά, ψἤεγα 1ξ 15 ἐχρ] οἱ ΠΥ βαἱα 
ἴο ἢδνε χεΐθσεπηοα ἴο δὴ 1παιν!άπ4]. 

Ω Χτηρ «λα γεῖρ}}} οτ, ἀφ σλαίζ γεΐρρε ας Ατηρ. 
σηα 2»7γ0:947}] αμά οἷο τυϊεῖν ἰ5 ἃ Ὀεῖζεσ τεηάοσίησ ἤοτθ. 866 ποίΐεβ οἢ 

Χ. 21 δηᾶ χχ. 11. 



τόο ΤἸΕΚΕΜΙΑΉ, ΧΧΙΠΙ. [νν. 6--ο. 

6 εαυῖῃ. [Ι͂ἢ ἢϊβ5 ἄαγϑ Τυἀδῃ 5}.4}}] Ὀ6 βανβά, δηᾶ 1βγϑϑὶ 5}4]} 
αν ε}} βαΐεϊγ : δηᾶ {}15 ἐς ἢ15 πδῖὴθ ΨΏΘΓΘΌΥ ἢ6 514] Ὀ6 οδ]] 6, 

7 ΤΗΕ ΤΟΚῸ ΟΥΚ ἘΙΘΗΤΕΟΙΞΝΈΘΘ. Ὑπμετγείοσα θ6- 
Πο]ά, ἴῃς. ἄαγβ οοϊηθ, 581 [ῃ6 ΤΟΒΡ, ἐμαὶ [ΠΟΥ 5411 πὸ 
ΤΏΟΓΟ 58, ΤὴΘ ΤΟΚΡ ᾿ἰνείῃ, τ] ἢ Ὀγουρῇξ ἃρ ἴ.6 σὨ]άἄτεη 

8 ΟἵἨ ϑγδδὶ ουὖἱ οὗ [Π6 ἰαπᾶ οὗ Ἐργρῖ; Ὀυΐ, Τῆς ΤΟΒΡ Ἰἰνείῃ, 
ΠΟ ἢ Ὀγουρῆϊ ῸὉΡ δρᾶ ψῇΙΟἢ Ἰεα (Π6 5εεοᾶ οὗ ἴῃς. ουδὲ οὗ 

. 5186] οὖ οὗ ἴπ6 που σουπίτγ, δηᾶ ἴτγομπι 411 σου ηςΠ|65 
ὙΠ ΠΟΓῚ μά ἀτνεη [ῃετὰ ; δπᾶ {δ 5}4]} ἀνγε]] ᾿ῃ [Ποῦ οῃ 
Ιδῃά. 

9--ἰτ-4- ΑΚ εὗμδε οΥ Ῥγοῤἧεξς απα γίοεζς. 

9ο Μίηδ Βεατγί ψ τ] τη 15 Ὀσόκθη Ῥδοδιι56 οὗ [Π6 Ῥσορῇῃοίβ ; 

ἐχέσζζε ἡμάρηιορέ ασμα ἡμμπ 1.6] ἘΣΧΑΟΙΪΥ 1.6 βάτὴς δα ργεββίοῃ 15 υβϑὰ οὗ 
θαν!ά, ἴῃς δηἼδβίοσ οὗ ἴῃ Μεβϑίδῃ, ἱπ 2 ὅπη). νἱ}}. 15. 

6. “Ζ:γαεὶ «λα ὠτυεί δαγ1}] ἃ τεταϊηΐίβοεηος οὗ Πδαυϊ. χχχῖϊ. 28. 
σαγε»} βεουσεὶγ. 
ἦς τλαζ δὲ εαἰζε4] Ἔεδοδυβα ἴπῈ ἤδτὴς [ἢδἱ (Ο]]οννβ 15 ἴῃ χχχῖ. τό ρίνθῃ 

ἴο ΪΤεγαβδίθηη, βούὴς εν σοτητηδηίδίου ἤᾶνα ἰχθὰ ἴο τρδκα ἐξ σϑίοσ ἴο 
“151:861᾽ ἢεσθβ. Βαϊ ἴῃς ρεποῖαὶ βεηβε οὗ [6 ρᾶββϑαρε 15 φυϊζϊε ορροββὰ ἴο 
ΒΌΓὮ ἃ νον. Τὴθ Μεββιδῃ 5 ΜΟΥΚ 5841] Ὀς ἱπαϊςαίεα ὈΥ [πὸ Ὥδιης (ῃδῖ 
Ἧς ἰ5 ἴο Ὀθᾶσ. 

74: Ζογα οἱ ιρλίφοιδηε:}] δελουαΐ 7: ξερῖς 15 τς Ἠςρ. 1 πὰ 
ΤΟ ΟΣ 85 ἴῃς Εηρ. ΨΈΕΓβ., 6 ΤΏΔΥ δϑβῖσῃι δἰἴποσ οὗ ἴνγχὸ βεῆβεβ ἴο ἴδε 
Πδῖηα; (1) ἰ[ῃ6 Μεββίδῃ 15 οδ]Ἱεὰ 1οσὰ δηά αἷἶβδο οὖζ σχίρῃίθουβησββ, Ὀε- 
οαυβ6 [ἤτουρἢ ΗἸ5 τηοσϊῖ5 δηά ἀθδί να ασὲ Ἰυδβοα ἔτοιῃ βίη; (1) 45 ὃν 
λονε ἐάέ “Πογα φγαγς μς γιρλίεοιέσγιξες, αδῖ ἃ5 ἴῃ ΧΧΧΙΪ. 16 ΓΘ γι 54] 6 πὶ, 
ἃ5 ΤΟρυοβοηὩρσ ἴδ6 τερθηΐϊδηϊς δηάᾶ γεβίογεὰ ΟὉμυσοῖ, ἰ5 σα]]εα ὈΥ ἴδς 
ΒΔΙῺΘ ΠΔΠΊ6, 8ἃ5 Ὀοΐηρ [ηδαϊ [Ὠχοῦ Ὡς ἢ της 1 οτὰ νΜ1}} ψψουκ σἰρῃίθουϑ- 
Ὧ655. ἴῃ ΟἸΠΟΙ οαδα [ἢ6 Μοβϑιδῇ 15 βροΐίκεῃ οὗ ἃ5 Μεαϊαίογ θεΐψεθῃ 
Οοά δηά τηδῃ, δηᾶ [πεσεΐοσε 5 Ἰοίηϊηρ ἴῃ ΗἸ56}{ (ἃς παΐυτες οὗ Ὀοῖ. 
Α ρτγϑίεσαθ!α σεηάογησ πονονοῦ 15 ἴμαΐ Ῥτοροβξεᾶ ὈΥ Βρ. ΤὨϊνΑ]} 
(ΑΚ ρεαῖγε5, 111. Ὁ. 471)» Οἡ ἴῃς δῃδίορυ οὗ [ἐβονδῇ- Θατωσηδῃ (ΠπΑΙΡΊΏ8] 
ἴον “Τὴ 1,οτὰ 15 ἴῃεσε,᾽ ἘζΖεῖὶς. χῖνἹ. 35), ΤῺΘ Τιοχὰ 186 ΟἿΣ ΒΙ δ ύδοι- 
1058. [Ιῃ (ἢ]5 ΨΑΥ Εἰ ΠοΥ, 8ἃ5. ἤθσο, ([ἢς Μεββίδῃ, οὐ, 85 ἴῃεῦα, [εσυβα] πὶ 
ἦα ο4116α ΌΥ ἃ παῖῃβ πρὶ γίηρ “τῃαΐ ἰπ τῆς Μεββίδηϊς τἰτὴθ5 [ἐονδὴ 15 ἴο 
Ῥ6Ὲ ἴῃς τἱρῃιθουθηθθ5 οἱ [Θγιβα θη), ἴο θοϑίουν τἰρῃϊδουβηεθβ ὈΡΟῺ ΠΟΣῚ 
ΜΙ 411 15 αἰἰεμάδηϊ Ὀ]εββίηρβ." (Οοιωρᾶσε 5. χὶνὶ. 5; 15. χὶν. 24; 
Ἐδν. χχὶ. 3, 4. 

1,8. Τῇσθα νεῦθο5 δᾶνα ΔΙσοδαῪ οσουτϊτοά Μ] Ὀὺὲ 5]Π1ρῺ} ἀΙἔεσοησος 
85 ΧΥΪ]. 14,156. ΤἸΒοΙα [ΠΟῪ 5ογνοᾶ ἴο ἴσχον ἃ σίεατῃη ὕὑροὴ ἴῃς ἀδΥκ 
Ῥιοβρεοῖ οὗ σδρΕνην, ἤοτα [ΠΟΥ 5εθῖὶ ἴο ἤανα Ὀδθη ἱπίσοαάμποοα ἈΥ̓͂ ἰδ 6 
Ῥζορδδῖ ἰὴ οσάεσζ ἰο οοηηξοῖ ἴδε μαϊὶοῃδὶ σεβίοσαίίοη ψ 1 Μεϑββδιδηϊς ΒΟρα5. 

9--14, ἘΈΒΟΚΕ ΟΕ ῬΡΕΟΡΗΕΥ͂Θ ΑΝῸ ΡΕΙΕΞΊΞ. 

9. ὄδεεαι:ε οὕ 1λε 2γοῤλε] ΤῊΪ5 5Βου]ὰ σχαῖῃμεσ οοϊὴβ 85 ἴδε ἱηἰγοάπο- 



νν. 10--13.} ΤΕΒΕΜΙΑΗ, ΧΧΙΠ. τόι 

ΑἹ] τῶν Ὀομ65 58Κε; 
1 δὴ κὸ ἃ ἀσυηῖοη ΤΏΔῃ, 
Απά [Κα ἃ δῃ ψὨῃοση ]η6 δίῃ ΟνΘΓΟΟΤΏΘ, 
Βεοᾶυβε οὗ [6 Τ'ΟΚΡ, δηᾶ Ῥεοδιβα οὗ [86 ψογάβ οὗ Ηἷϑ 

ΠΟΙ]Π655. 
Ἐογ [ἢ Ἰαπᾷ ἰ5 11] 97, δ] σοὺς ; 
Εογ Ὀδοδυβ6 οὗ βσύνεδπηρ [ἢ ἰαηα τηουτη (ἢ ; 
ΤῊΘ Ρῥ]δαβαῃΐ ρ͵δοαβ οὗ [ἢ6 νι] ἄσγηθθο ἀγα ἀτιθα ὑΡ, 
Απᾶ {ΠΕ6ῚῚ σοῦγδ6 15 61], δηᾶ {Παὶγ ἔοστοβ ἐς ποὶ τρῃϊ, 
Εοὸγ Ὀοΐἢ Ρτορῃρὶ δῃά ρῥγίεβί δῖα ὑτσοίδῃδ ; 
γε, ἴῃ ΤΥ Βουβα ᾶνε 1 ἔουπά {Πεὶγ νοΚοάηθϑβ, βαι(ἢ {μὲ 

ΓΟΚΡ. 
ὙνΒεγείοτγα {Π6ῚΓ γᾶν 50.411 θ6 πηΐο ἔπ 6πὶ 85 5] ΡΌ ΘΙ τὐαγς 

ἴῃ {Π6 ἀδγκηβδϑβ : 
ΤΠΘΥ 5841} Ὀ6 ἀτίνθη οῃ, δηᾶ [21] ἐβογείη: 
ΕῸΓ 1 Μ1] Ὁπηρ ον] ὑροη ἴΠδτΩ, εὐελ ἰ(Δ6 γξᾶγ οὗ {ΠεῚγ 

ν᾽ϑιϊδίϊοη, βαι ἢ {Π6 ΤΟΒΡΌ. 
ΑΠΑῚ ἢᾶνα βεϑὴ ἔο]Υ 1π [Π6 Ρτορείβ οὗ ϑδιηδιᾶ ; 

[ἴοη ἰο ἴδε βεοϊΐοῃ, Οὐηερμῖρρ ἴῃ6 ῥτορμείβ. Τῆς Ἡεῦτγενν ψου]Ἱὰ 
ἱπάδοα Ῥθασ (6 βεῆβα ψ ῃϊοὴ (ἢ Εηρ. ψεσβ. ρίνεβ, θυ [ἢς οἴποσ ἴ5 ἴῃς 
Ργείεγα]ς τεηδογίηρ, ἃ5 (ῃε ργορῇεῖβ σεάβοῃ ἴοσ δεΐῃρ Ὠρδδυῖ- Ῥσο θῇ 15 
δίνεῃ εἰβενῆοζα ἴῃ ἴῃς νεῦβθ6 ξ “Ῥεσᾶῦδε οὗ ἴῃς Τοτά;,᾽ εἴς.). 

ἐλδ τυογαῖς οΥ δὲς ἀοέρι655] ἴ6 ψοσὰβ ψῃΙΘῃ Ηδς ἴῃ ἴπ6 Ποϊϊποος οἵ 
Ἡ!5 ρος μά μαΐ ἔοσί ἢ σοποεγηίηρ ἴῃ 6 γι ε8 ἀοΐηρβ αὐ (πὸ ἴα]Ξε 
ἐ49}5).1..} 

: 10. σαμεν 75} νἹ2. :---ἰῃς [4156 ῥῬσορβείβ. Τῆε ὙΟΣΑ͂ ΤῊΔΥ 6 δΙη- 
Ρἰογεᾶ μεσε ἰῃ [ῃ6 βεσοπάδι βεηβε οὗ ἰἀοἸδί τυ ΒΟ 1 οἴζξη θδατβ ἴῃ 7ετε- 
ΤῊ Δ ἢ, 8Ἃ5 δύθὴ ἴῃοβε ψῇῆο ῥγοίεβϑεά ἴο Ὀ6 ὑσορμεοῖβ οὗ ἴῆε ἔτι Οοά πλαΥ 
ἢᾶνθ βθθῃ 1 )} ἴῃ. [Ώ15 τῇδ ῆηοσ. 
δε ἡλύυυον ν]Ἱοϊαίίοη οὗ [6 ἱτὰ (οχητηδηδηηοθηξ ἰῃ ΔΠΥ ἴογη. 
πιομγγεσί 1} τείευυϊηρ᾽ ΨΕΥΥ͂ ῬΟΒΒΙΟΙΥ ἴο [6 ἀτουρῆϊ οἵ Το5᾽4}}} 5 ἄδγϑβ, δηά 

(δυς ἀείοττηηρ' ΔΡΡτοχίσηδίεὶυ (ἢ6 ἀαῖς οὗ [ῃς βγϑί υἱΐοταπός οὗ [ἢ15 
βεοὔοῃ οὗ ἴῃ 6 ΕΓΘΡ ̓ εργ: 

γιοΐ γίρψ ἢ 866 ποίβ οῃ οἤδρ. νἱϊϊ. 6. 
11. την λοιεέ λαὺό 7 )ρεγὦ ἐλεῖ» τυἱεξειζ»ε:5] ἘΖετα ἀραΐῃ ἴξ 5 ἀησοτ- 

τα ψΒοῖΠοΥ [ΠῸ τ] Κεάηεθβ νγὰβ Πα [Πδὶ οὗ ΕἸ} 5 βοηβ, οὐ συ ἢ 1Δο] αἰ σΥ 
85 ἯΕ ΠΟΥ νγ85 ρσβοῖββα ἰῃ ΜδπΑββΘἢ 5 {πα δηὰ ἰδίεν Πΐπ [6 Τ  πι- 
ὈΪΈ ργβοϊηοίβ (2 Κὶπρϑ χχὶ. 5, χχἱὶτὶ. 12). 

12, τυα)5] οἵ, 2έαξές. Ῥβ8. χχχν, 6 ψὰβ Ὀγο ΔΌΪΥ ἴῃ [Π6 Ῥσορῃοιβ 
τηϊηα ἤοτα. - 

εἰγίνερς ο»] ἐλγρσί ἀοτυ». 
ευεῦε ἐΐε γεα» ο7 ἐλεῖγ σὲείξα 0} 866 ποίς οὐ χί, 23. 
18. γοἱδν] Ἰ᾿ἰΐογαι!γ, ταὶ ἩΒΙΟΒ 15 ἰαβίθὶεββ, ἤδηςς ἱγγαϊἰοηδὶ, δῇ 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ... ΙΙ 
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162 ΤΕΚΕΜΊΙΑΗ, ΧΧΠΙ. [νν. τ4---τό, 

ΤΊΉΘΥ ΡΓΟΡ 6564 1η Βδδὶ, 
Απα οδιιβοά ΠΥ ΡΘΟΡΙΘ 5γδο] ἴο ΕἿτ. 

τι [Πᾶνα 566ῃ 8150 1 ἴΠ6 ρσορμείβ οὗ 7 υιβαίθτη ἃ Ποστθ]α 
τηϊηρ : 

Ζἄεν σοτατσαϊὶ δ] τογγ, δηα νγα]ῖ 1 1165: 
ΓΏΘΥ βιτερίῃθη αἷσο [ἢ6 Ὠδηαᾶϑ οὗ δνυ]άοοτϑ, 
ΤΠδῖ ποηδ ἀοίῇ ταίαγῃ ἔγοσῃ ἢ15 ψ]οΚοάηθϑββ.: 
ΤἬΏΘΥ τα ἃ]1 οὗ [πδπὶ υηΐο ΤῺ6 ἃ5 ϑοάσοχω, 
Απᾶ [ἢ 1] δηῖβ [πογθοῦ 85 ἀοιῃουγδῇῃ. 

15-.22. εδμζο οὗ 126 Ῥγοῤλοίς ερμ ἑρμο. 

ις. ὙΠεογοίογα (ἢπ15 βϑἢ [η6 ΤΙΟΚΡ οὗ Ποϑβίβ σοποογηΐϊηρ ἴδ6 
ΡῬΙΟΡμοῖβ ; Βοῃο]ά, 1 ψ1}} δε ἴθ πὶ ἢ τψοιτηνοοά, δηᾶ 
τᾶ Κα ἴθ ἀπηκ [ῃ6 ψαίεῦ οὗ ρ4]}]: ἔογ ἔτοτῃ ἴῃ86 ῥγορῇῃεῖβ 
οὗ 6 πιβαίθη 15 Ῥγοίδηθηθθα σοῃθ ἔουτἢ Ἰηΐο 811 [πε Ἰδηᾶ. 

τό ΤὭιι5 581:1ἢ [ῃ6 ΤΙΟΚΡ οὗ Ποβίβ, Ηδασκθη ἠοῖ πηΐο (6 νοσαβ 
οὗ [Π6 ῥγορῃρίβ [μαΐ Ῥσόρῇθϑυ υπΐο γοῦ : [ΠΥ τάκ γοὺ 

δορὶ πεῖ παίυγα! ῦ ἀρρ] θα ἰο ἰΔο]αίγγ, δὴ 140] Ὀείησ ““ ποίμηρ ἴῃ ἴδ ς 
νοῦ] ᾿ (1 (οσ. νἱϊ. 4). 966 ποῖδθϑ οἡ ἱ. 16, ἱΐ. 5. 

2γοῤλείς οΥὙ ϑαγιαγία) ὟΠΕΥ Ὅτι 5 ΠΡῚῪ 1Δο]αίοσβ, ηο της ὯΟ 
βϑοσεῖ οὗ {ῃεῖσ Ὀε]οῖ οὐ ρσδοῖῖσθ. Τῆς Ρῥσόρῇῃεῖβ οὗ [ογυβαίθιη οἡ ἴδε 
οἴοσ μβαπὰ νγεσε [ΠπΟΥΟΌΡὮΪΥ ᾿γητηοσαὶ Ῥε514 68. 

ἡ» δααῆ ἰ.6, ἴῃ 5 πᾶῖηθ. ἘΕῸΣ ΒΔΔ] 566 ποῖ οἡ ἱϊ. 8. 
14. 7 λασε :6622 αἰδο}" Βαῦ 1 ὮδΔΥΘ βΒθθ}ῃ. ΤὭογε 5 ἃ οοπίσαϑί ᾿ηἰΘηεα 

᾿εΐννεθη (ἢ ῥρσορῇῃείβ οὗ [Π6 ἔτνο Ρ]αςεβ. 
Ζ΄εν ερ»ερεΐ αὐμδγν, ἀραὶ τυαίξ ἐπ [165] ταοσα ᾿ἰϊεσα !γ, φοΡἘΡΙΣ ζηερ 

σαμεν» ἀγα τυαλξίηρ᾽ {γι 7γαἰδελοοά. 
Ζάεν εἰγερρε 671] Ὁγ τμεἰσ ἱπαϊβεζεηος ἴο σοοά 845 “611 ἂς ὈΥ [πεῖν αἴτοςῖ, 

δποουχασοχηεηὶ οὗ ἐνῇ. 
474] αγό ὀξοσξ. 
αἰ οἵ 1λε»1} 411 ἴῃ ἱπῃμαθιατδ οὗ [γι ϑα θη, 
Ζεγ 607 οὗ Τετυβαίθτα. 

1δ--32. ἘΕΒΌΚΕ ΟΕ ὙΗῈ ῬΕΚΟΡΗΕΤΘ ΟΟΝΤΙΝΌΕΡ. 

1δι. Φελοίά, 7 τυἷΐ].....1 Ὅῆς ἰαηρυαρα 15 ἰἀθηῖ σαὶ τ ἴμδὲ οὗ 
χ. 15, ΏοχΘ πόνενοῦ [6 σεΐεγεηςθ 15 ἰο [6 ΡΘΟΡΪδ ἃ5 ἃ ΨΟΪ]6. 

“υὐμ ),εεα] αρε )  εαρρ. : 
τυογγητυοο  Οοιρασε Ὠεαυῖ. χχῖχὶ 18; Ῥτον. ν. 4; [,Δπ|. 111. 15. 

Ννοσιανσοοά “ὁ Βεϊοηρβ ἴο ἔῃ σϑηϊβ Ασϊειβία, ἃ σϑηϊ5 οὗ [ῃ 6 ἐς ἐχωνς 
Τδτῖγ, οὗ νηΐ ἢ ΤΠ6Γ6 ἃσα ΤΏΔΩΥ 5ρεθοίθβ... ΤΉΏΘΥ ἃγα σΘΏΘΓΔΙΥ οὗ ἃ ΠΟΔΙΥ 
ἀϑρεοῖ δηά οὗ ἃ βἴσοηρ δζοιηδτὶς οὐουσ, δηὰ 411 ἢᾶνα ἃ κἰτοήρ Ὀϊασ 
ἴαβίε. ,]. 5ια 85 720») οὐ δέδίο ῥίαρές, ὑῬῃ. 66, 61. 

τυαΐέγ οΥ φαΐ] ὅ8ε ῃοΐβ ου οὔδρ. νἱϊὶ. 14. 

Φ 
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νδίη : ΤΟΥ 5ρθακ ἃ νἱβίοῃ οὗ {ΠΕῚΓ οὐντὶ ἢδατγί, σπαῖ ποῖ ουΐ 
οὗ ἴῃς τοῦτ οὗ ἴμ6. ΤΟΕΡ. ΤΟΥ 5840 5111} υπίο᾽ [Πθ τὶ 
[ῃαἱ ἀεβρῖ56 τηθ, Τὴδ ΓῸΒΡῸ Βδῖῃ βαἱα, 8 5.411 ἢανα ρβᾶςδ ; 
Δη 4 ΠΟΥ 54} τριζῦ ἜΥΕΙ ομδ [Πδὲ δ] κα ῖῃ δέϊογ (6 ἱτηδρ!ηδ- 
ἄοῃ οὗ Ὠϊ5 ονῃ ποατί, ΝῸ 6ν1] 584} σοΐὴβ Ὁροὴ γοῖ.. ΕῸΣΓ 
γ0 δαίῇῃ 5ἰοοά 1ῃ (Π6 οουηβεὶ οὗ (Π6 ΤΙΟΚΡ, δηᾶ μαίῃ ῥῬοτ- 
ςοἰνοα δηᾶ Ὠρασά ἢἰ5 νοζά ψῇο παίῃῃ τηδικοα ἢϊ5 ποτζά, 
δΔηὰ μεατὰ 22 Βδβο]ά, 4 να νηα οὗ [6 ἸΟΒΡ 15 βΌη6 
ἴοἢ ἐπ ἔπτγ, ὄνεὴ ἃ ρτίθνοιβ ΨὨΙΠνΙηαᾶ: 11 5}4]]’ (4]] 
δηθνουβὶν προ ἴπ6 πεδά οὗ ἴῃ6 νιοκεᾶ, Τῆδ δηρογ οὗ 

16. »Ὰ΄᾽ηἜΆαξε γος σαΐ»] ἀδοοῖνα γοὺ Ὑἱὰ ναῖη πορθβ, βρθαῖὶς βεᾶσα ἴο 
(δοξα σο ἃζὲ σοϊηρ οὐ 5111} ἴῃ ψ]οΚοα σουζϑεβ. (ΟὈΠΊρΑΓα ποχί νϑῦβθ. 
ὙΠῸ ἃ ἰεδὲ ὙΒΕΙΘΌΥ [ἢ ἴαϊδα τη ὈῈ ἀἰκιἱπρι 5ῃθα ἔχοτῃ (6 ἱπιδ 
ΤΟΡδΕΙ. ᾿ 

ὲ δε ἐλεΐ» οτυ;ε λεαγῇ ἀεν ϑεᾶ ὉΥ {Βετηβεῖνεβ, ἴῃς Βεαγί Ὀεΐηρ σοηϑίἀοτεά 
85 ἴῃ6 5εοδΐ οἵ [6 ἐγώ, ἘΪεησα 106 δχργαϑϑίοη ἀοθβ ἢοΐ τθΔῃ, ἴῃ 
δοοογάδησα τ 1 (Ποῖσ οὐαὶ τὐΐεἦές, ον νοσ ἔσο ἴδδὲ νν 83. 

11. “Π1] εομέέηπαΐζ. 
7Ζάε 2Ζογά λαΐᾷ τα ὍΤΒο Ηδεῦ. 15 δὰ Ἔχργεβϑίοη ΕΟ ἄοεβ ποῖ εἶβα- 

σὮεζα ἰἰσοάύυςς ἴδ6 πογάς οὗ ἢ Τοσγά, [Ιὲ (ποτεΐίοσε βϑεὴβ ἴο Ὅ6 ΠΕΙδΘ 
υϑεὰ ὈΥ ΤεἸετιϊΔἢ 85 σμαγαοίεσιβες οὗ ([Π6 4156 ρσορβεῖβ. 

2:20 ἐυΕ7}) 07:6} τῆοσςε ᾿ἰζθυα  , α:Σ ἐο ἐὐ67} ΟΝ. 
ἑρπηαρί»αΖ1022] ΒΡ ΟΓΤΏΤΙΘΗΒ. ὅεε 111. 17. 
18. τὐλο λαίᾷ οἰοοά 1 ταδαπῖηρ, (μαὶ δ ΔΩΥ ταῖς [8656 μαζέ ὑτορείϑ 

δὰ ποΐ ἀοῃα 50. 
ερ»5 61] ἐὐῥωνόσε 2:67 021756. 
τ ποία λαζᾷ 2εγεεσεα αμαά ἀέαγα} ταῖῃετ, ἐλαΐ ἦε “λομζα 2εγεείυε αμά 

αγ΄. 
«υλο λαζὰ »νιαγζεα λὲς τυογα] τυὖο λαΐ »η:αγξεα ΤῊ σογὰ 2 ΤΠο ΗΘ. 

[45 θΟΙᾺ τεδάϊηρβ, Ὀυϊ (ἢς Ἰαϊίοτ, ἃ5 Ὀθίηρ 1655 1 Κοὶγ ἰο ὈῈ βυρϑιυϊοά 
ΌΥ ἃ σοργἱϑι ἔογ [ἢε ΤΟστΊΟΥ, 15 ργεΐεσα Ὁ] 6. Τῆς ουάάδῃ οἤδηρε οὗ ρεύβοῃ 
(᾿ ἀΐς ψιοτζά.. τηασκο 9») νοσὰἾ ἴῃ βυοῃ οαβ65 ἰβ αγ ἰγοσῃ γαγα ἰῇ 
ἴδε ργορβείβ, ὙΕΙ͂Σ Ῥευβοπδ ΠΥ νγα5, 50 ἴο 5ρεαῖς, ἰἀβαιβεα ἕοσ (μ8 (ἰπλ6 
ὙΠ Ητϊπι ὯΟ βροΐκα [Ὡσουρῇ (ἤστῃ, 

19. κα τυλίγἰπυΐμα 8. ὑθιιροδῖ. 
ἐπ 7.77}] ταῖμοσ, δύδρε ἤεγγ, ἂτὶ Ἄχρδηδίΐοη οὗ “ριρέςί. 
ὦ εγίευοις τυλῖγἰυΐρα ) α τυλήγἠρρ ἐσριῤεξέ. ΤῊς 1α5ὲ ψοτγὰ ἰ5 νἱγίμα" Υ 

ἴῃς Ξάτης ἰπ (δε ΗδεῦΡ. (ἀϊθδυηρ ΟὨΪῪ ἴῃ σεηάθσ) ἢ (Παΐ τοηἀογοά “ἴθτὰ- 
Ῥεβι᾽ δῦονε. ΤΕ, 18 ὯΟῸ δυϊμο ιν ἴοσ ἰμϑοσίηρ (ἢ8 ψογὰ “ριενουβ᾽ ἴῃ 
ἴ86 Επρ. ει. 

«λαϊί γα φγέευοιςν} ἰϊεγα!γ, «λα τυλέγί, [6 βᾶπιθ ποσὰ ἴῃ [ἢς 
ἩδΦὉ. 45 " ψ ἘΣ] ηρ ̓ ἀρονα. 

Ῥγεᾶσαβ ΨΕσα οὗ σοῦγβα δοίβ Πν βεηΐ ἤγοῦι {{π|6 ἕο {πε ἔροτη σοὰ (1.8. 
Οεη. χχ. 3, χχχὶ. 24; ΝΡ. χὶὶ, 6; σ᾿ Κίῃηρϑ 111. 5, οἷς). Αμποίδεσ κὶηὰ 
οὗ τεβὲ ἰπεσεΐοσε, ὈΥ͂ πὶ οἢ ἴο σεσορτιῖβα [η6 ἱπιῈὸ Ὀσορδεῖ, νγὰβ σεχαυϊγεα, 
δηὰ (μἷ5 ἀηὰ ἴπε ἢσχί νεσϑα ρῖνε υ5 ἴῃς 5βοσΐ οὗ τλεββᾶρε ΨΈΙΟΣ ἴῃ 6 ἔα]58 

11--.-2 

"- ἊΣ 
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[Π6 ΙΟΚΡ 5841} ποὶ τείυσῃ, ὉυπΠ0}} ἢ6 ἢᾶνα δχϑουίοα, δηά 
ΠῚ ἢ ἤᾶνθ Ῥογοιτηθα [86 ἰπουρῃ οὗ 15. ῃδαζί : ἴῃ (Π6 

αὐ ἰαιίου ἄδυβ γα 541} σοῃβιθ 1 ρεπεοῦγ. 1 Βᾶνα ποῖ 56ῃηΐϊ 
ζζεεό Ῥτορῃείβ, γεῖ [Π6Ὺ τῇ: 1 ἢᾶανα ἢοΐ 5ροόοίβϑὴ ἴο ἴπδι, γεῖ 

25 ἴΏ6Υ Ῥτορῃοϑιθα, Βαΐ 1 ΤΠ6Ὺ μά 5ἰοοά [ἴῃ ΤΥ σοιη56], ἀηὰ 
δα οδιιδεα ΤΥ ῬΘΟΡΙΪΘ ἴο Πδαγ ΣῪ ψοσαβ, (θη {πο γ 5μουὰ 
Βανα τὐτηθα [Ποῖ ἔγοσῃ {Πεῖσ αν} νγαγ, δῃηα ἔγοσῃ [ῃ6 ον] οὗ 

43 ἴΠ6ῚΓ ἀοϊηρβ. “4192: 1 ἃ ἀοά δι μαῃά, βαϊῃ 6 ΤΟΕΡ, δηὰ 
24 ηοΐ ἃ ἀοά ἀξαγ ο΄ (δῃ ΔὴΥ 146 ΠΙμη561 1ῃ βθοσεῖ ρ]δοαβ 

[Π4ἰ 1 5841} ποῖ 566 Ὦϊπι}. 5811} ἴπῃ6 ΤᾺ. Ὦο ῃἤοὶ 1 ἢἰὶ 
25 ἢρᾶνθῇ δηά βαγίἢ ἢ 5βα: ἢ τ[ῃ6 ΟΕ. 1 ᾶνα Ὠρατὰ ψῆδὶ ἴῃ 6 

ῬΙΟΡοῖβ 5], {μδΐ ῬΥΟΡΉΘΒΥ [165 ἴἢ ΤΥ Πᾶηηδ, βαγίηρ, 1 
26 ἢᾶανοα ἀτοδιηθά, 1 βανα ἀγεδιηθά, Ηον ἰοηρ 5141} ζάζς "Ὀ6 ἴῃ 
(6 Ὠραγὶ οὗ [ῃἢ6 ῥγτορῃείβ ἴμαῖ Ῥσόρῇεϑυ 1165" γρξα, ζἤξν αγέ 

27 ῬΓΟΡἢΕΙ5 οὗ ἴῃς ἀεοεὶξ οὗ {Ππεὶγ οὐ ἢεατί ; ὙΠΙΟῚ ΓΠΙΩΚ ἴο 
οδυ56 ΤΩ ΡΘΟΡΪΘ ἴο ἔοτρεϊ τὴγ Ὡδῖὴβ Ὀγ {πεῖν ἄγετ  ὨΙΟΝ 

Ῥτορ οἰ ἤενοσ (Πουρῆϊ οὗ Ῥεαγίηρ, απ ὉΥ ψ Ὠ ἢ ἰδεγείοσε ἃ ἔσππιθ ρτὸ- 
ῬΒεῖ τοὶρῃξ ΡῈ Κπονῃ. Ὁῇα ἴπννο νϑῦβεβ ὁσουγ ἀραΐη ΜΠ] 5] ρμς σἤδηροβ 
ΟΠΔΡ. ΧΧΧ. 23, 24. 

40. 404 ἰαΐϊενγ 44)5] ἴῃ δἴοσ {{π|6, ἤθη Ῥυῃϑητηθηΐξ 5841] ἤδνα 
σίνεη γου βρίσιπα] ᾿ηϑρῃϊ, ΡΥΟΌΔΡΪΥ ποῖ, ἃ5 [6 ρῶῇγαϑε βουηθίϊηλεβ χγθδῃϑβ, 
ἴῃ {πε ἄαγε οὗ (ῃς. Μεββίδῃ. ᾿ 

εὐ σ161272] πάοχεδηά. 
21. γ672] ὝΕΙῚΘ ΘΑΡῸΓ ἴο δοί 85 που ρὮἢ ἰῇ ΤῊΥ πάτο, ἰὨχακὶ [Ποτηϑοῖνες 

Σηΐο δῇ οῇϊος ἴο ψ Ὠἰσἢ [ΠΥ ἤᾶνε ποῖ Ὀδθὴ οδ]]οά, 
22. »»ν εὐτρι5ε1)] 8866 νεῦ. 18. 
αμά λαα «αι ὉΔΘῈ ἴον του πᾶνθ οδπδοᾶ. 
ζλερ ἐἦξν «λομία ἔανε ἐμγε4] διὰ σου] πᾶν ὑυσηθᾶ, 
28. α Ονά αὐ λαμα} ὯὯο γε [ΐηὶς [δ τὰν Κηον]εάρε ἰ5 συ ῦ]θοῖ ἴο 

δυδη Ἰταϊαἰίοῃβ, 50 ἴΠαΐ 4156 Ῥγορῃεῖβ ΣῪ Ἔβοᾶρα ΠΥ 5ισιν 
24, Οαρ 4}}] ΟΥ εα᾽ὲ α»». 
26. 7} ανε ἀγεαριεά, 7 ἀανε ἀγεα»ι] Ἰλοβο ψγοῦα τἴὴ6 ψογὰς ψἱἢ 

ΜΒΙΘὮ 16} σαυρῆϊς [6 δὰ οὗ [86 οσονά, δπὰ 50 ραϊηθά ἃ βυτε Ὠϑδυηρ ἴοσ 
τμεῖγ ῥχεϊθηαβα γενοϊδίϊοῃβ. 

26. ἴστυ ἰοκρ' “λα {λὲς δε...71 ΤὨϊ5 δπᾶ [86 [ΟἹ]ονηρ νεσβα σοηςίςὶ 
γαῖμοῦ οὗ ἵνο χαυρβίίοης, [ῃ6 βτβὶ Ὀεΐηρ Ὀτόϊίκοη οὔ βῃμοσί ἀπὰ ἴῃς ξοοοηὰ 
τυηδεγροίηρ ἴῃ ἴῃς τ] 441]6 4 σἤδηρα οὗ οοῃεοίπιοίίοη. “ἤοτν ἰοηρ (5411 
τη 15 κἰδίε οὗ [πϊηρϑ σοητ 86) 5905 ἐζ 12 ἐδε τεϊμα οΥ ἐδέ Ἡῷ ῥρῆο: ἐλαξ 2γο- 
2.ε:ν ,αδελοοαά αμα {ἦε 2γοῤἧῥείς οὗ ἐλε ἀἰδεεὶξ οὗ ἐδε17 λεαγέ---ἰο ἐλὲν 
ἐλίμξ ἐο τιαῖζέ »ῃ» 2εοῤίξ γογρεέ »ι» παρ! ὧν ἐλεῖγ ἄγέανις τυλίελ ἐλέν ἀζ6- 
εἶαγε ευξν ὑπαὶ ἐο ἀξΐξ ἩσιρΑδΟΝ 7, αὁ ἐλεῖγ ἠαΐδενς ,ογροέ ρῶν παι ὃν 
(γεαςον 97) βααὶἢ 

Ἀἴὔρτυ ἰρμρ}]Ὶ Ἐν ἃ αυοϑίίΐοῃ (5 Ὀχοίκβθη ΟΗ͂ οοιηραγε χίδὶ. 27; 
Ῥβ, νἱ., 3, Χο. 13; [5. νἱ, 11. 



νν. 28----32.} ΤΕΚΕΜΙΑΗ͂, ΧΧΙΠΙ. τός. 

ἴΠ6Υ 1611 ΘΟ τδ ἰο 5 ποὶρῆρους, ἃ5 {πεῖς Δ Πο5. πᾶν 
ἰοτροίίζθῃῃ ΤΥ ὩΔΙῚΘ ἔὼγ Βδ841, Τῆα ὑσορβεὶ τμὶ δίῃ ἃ “8 
ἄτθδω, ἰδὲ Ὠ1π 16}} ἃ ἄγϑδιῃ ; δηα ἢ (μαὶ Βαῖῃ σὴγ ψοχά, ἰδὲ 
τὰ ΒΡΘΑΪΚ Τὴ  σψοτά ἔδιγ. ὙγΠαῖ ᾧς ἴῃ6 ομδῆ το (86 
γΠοαῖΡ 58:1 [Π6 ΤΟΚΡ. 7.5 ποῖ ΤΥ ΜΟΙ Κα δ58 ἃ ἤσαν 29 
54 1 (ἢ6 ΤΟΒῸ ; δηᾶ |πκὸ ἃ μβασωσηοσ ζζασξ Ὀσοαϊζοῖῃ [6 σοοὶς 
1 ΡΙοοοβΡ Ὑπβεγείοτα θεῃο]ά, 1 ἂγεὲ αραϊηδὶ [ῃ6 Ῥτσορῃβθίϑ, 30 
5 (6 ΤΟ, ἴπαὶ βἴθαὶ τὴν ψοτᾶβ ΘΝΟΥΥ ΟἿΘ6 ἔτοσῃ ἢ15 
περΏθουΣ. Βεμοϊάᾶ, 1 αϑὲ ἀραίηδὶ [ῃ6 Ῥσορῇῃθίβ, βαιτἢ {Π6 3: 
ΓΟΕΡ, [δὲ ιι56 {8 6ῖγ ἰοηρτιε5, δηα 58, Ηἰ6 βα! τη. Βεμο]ά, 1 3: 

427. ἐγ7} »πα 0 δὲς πεὶρἀδο:7] 0716 10 ἀποΐλέν, ΘΔΟὮ Ῥχορβεὶ ἰο ἴΏοβ6 
Ὑ0 Ὑ11] 1Ιςίθη. 

,»ν» δααῆ ὃν (γεαςο»ε οὕ 8ααΐ, κ5 αθονθβ. Α5 ἰάδοϊαίσυ οἵ μδὲ ἔοστι μαά 
1:4 φΑΥῈΓ ροηεσαι 005 ΔΘΙΣΑΥ͂, 50 ὑσείθηἀθα χονοδίίοηβ γασα ἀοίηρ [ἢ 6 
βδτὯ6 ὙΟΥΚ ΠΟΥ͂. 

28. Μετὰ ἀγϑδπβ δηά ἴῃς συ οὗ σοἁ δτὰ ἴο Ῥ6 Κορῖ δϑυηᾶοσ. 
, αἰ] ἐρ ἐγ. : 
Ῥρλαξ ἐς ἐλε ελαῦ το ἐλε τυλεαῦ ἢ] Οοὐάἶβ ψοτγά οοῃίαϊηβ πουτϑῃτηθηξ 

δηᾷ 116. ΟἿΟΣ ψοσάς ἀγὸ Ὀυΐϊ 45 σπμδΣ, οἵ σαῖποῦ Βύσαν. 
. 29. ΤΉΪΞ νοῖβο, Ψ Ὦ116 δά ἀϊηρ οἴεΥ ομαγαοίοσιϑεῖοβ οἵ αοά᾽β ψοζά, νἱζΖ. 
Ῥεμείγαίίοηῃ δηᾶ ρονεσ, ἔοστὴβ δἵ (ῃς βᾶσηβ {1π16 ἃ 51140]6 ἱπίτοἀποῦοη ἴο 
ἴῃς [Ὠγχοαϊθηϊηρβ ἀραϊηςί [Π6 [4]56 ρσορδείς (πδῖ [ο]ον. 

ἐΐξξε ας α 374] Ἰἴογα!γ, 2λτι5--τφε ὦ 3γε. 7λης 1 ἴο 6811] αἰϊεηίοη 
ἴο ἴἢς ἔρυτο (μαι [ο]ονβ, ὍΤηδ ἔστὰθ οσὰ οὐ σοά σοπδυπιδβ 411 (Βαϊ 
οδηηοῖ δϊάς {πε ἴοϑί, απᾶ Ῥσεαῖκϑ ἀοννῃ (Π6 τηοβί βίοηυ γοϑἰβίαποθ. ΕῸΣ 
τὴῖς 1αϑὶ σματζδοίεϑες οὗ 1{, [πουρὴ ἴτοπι ἃ βοιρενμαὶ αἰβεγεηΐ ροϊης οὗ 
νἱενν, ΟΟΙΏΡΑΓα Χχ. 8, 9. 

80. Ιυναϊίοη οἵ [6 Ρῆγαβεβ οὗ ἴδε ἴσια ρσορῃείς, δῃά ἴῃ υπαυΐῃο- 
τσ 56 οὗ ἀυθ ἰαρυϊοδϊίζοῃ οἵ ἀγϑᾶτὴς ἴο 5ι1 [ΠΟΙΥ ΡΌΓΣΡΟΞΚΞΘ, ᾶσα ἴῃ 6 
ἔνο [δαΐϊαγεβ οὗ ἴδε [αἶξε ρσορμεῖθ᾽ ἰθδοβίηρσ Ὀσουρδί οὐξ ἰῃ (Π656 [ῃγοα 
νεῖβαβ. 

7 α»ηε αραΐ»5} 7] αν πῤονξ, 1 ἃτὰ Ἔνθ ὩΟΥ͂ ἀεβοθηάϊηρ πἸΡροὴ [Βοῖὰ 
ὙΠ1} ΡυΙσῃτηθηΐ τ 50 ἰῃ ποχί νεῖ 56). 

σίσαὶ τη.» τυογ] ΤΏΘΥ μαννα {Ποηβοῖνοβ ΠῸ τανοϊδιίίοη ἴο ἱτηρασῖ, 
δηᾶα (πεγζείοτε ῥγοοϊδίτη δ5 {Πποῖσ οὐ [μαι ΨΠΙΟΏ Πδᾶ8 Ὀδθη βαϊὰ ὉΥῪ 
οἴδεοιβ. [πδϑιηποἢ 85 ἴῃ6 νψογάς ΨΠΟῊ ἴΠδΥ (ἢπ5 5ἴ6α] ατὸ σοά β, ἴῇοβα 
οἴδοτβ ἔστοτῃ σοῦ ([Π6Ὺ 1.5 Ξἴδα] νν1}} ᾿ποϊυάθ [ἢ6 ῥσορῃοίβ οὗ σοά, ἰῃ 
ὙγΠοβ6 τηουτ5 ἴποθα ψοσαβ ἰοστηθα ἃ σοποζεηΐ τ {πι6 (65 ΕἸ ΠΔΟΏΥ, 85 
γγ6}1 85 οἴδεοσ [156 ὑσορῃεῖβ, ῆο ἢδα ὑσενίουϑ ἀρρτοργ διε δηά τηδτε 
ἴΠε56 ἐγταρτηθηΐβ οὗ δοίιδ] σενο] αἰ οη. ᾿ 

81, :.54} ᾿ἰτοτα γ, ζαξέ. ΤὨς ἴοηρτιο 15 [ἢ6 ΟὨΪΥ ψοάροη ΨΙΟὮ {ΠῈῪ 
ἤανε ἴο 36. 

ΗΗἴ7{π :“αἱΖ] ΤῊΪ5 ρῆγαβε, Ὀοϊσονεᾶ ἴσοτῃ ἴα ἴτπι6 ὑσορμεῖβ, Ὑ111, [ΠῸῪ 
» ΒΕΙ͂Ρ {μεν βαγίπρϑ ἴο ρ855 85 βεηυηα. 

., ΒΥ ἴδε 51:46 οὗ ἴδε Ῥατίγ οὗ ἴῃ ΝΌΡΙε5. “Ῥεγμδαρβ ορροβεᾶ ἴο [Ἐ6πὶ, 
Ῥετϊαρς δ]1οὦ πὰ ἴμοπι, ἰῃ παῖ βίσαηρε σοιθιηδίίοηῃ ψΐοἢ οἴδῃ 



τ66 ΤΕΒΞΕΜΙΑΗ, ΧΧΙΙΙ. [νν. 33--36. 

σα» ἀραϊηβὶ ἴθ τ (Πδὲ ὈΓΟΡΉΘΒΥ [4156 ἀγδᾶσηϑ, βαῖ [ἢ (ἢ6 ΤΟΒΡ, 
δΔηά ἀο 16}] [Πϑτὰ, δηᾶ σδιιδε ΤΩΥ̓ ῬΘΟΡΪῈ ἴο οὐσ ΌΥ͂ {Πεὶγ 1165, 
διηα Ὁγ {πεῖν Πρηη655 ; γεῖ 1 δεηΐ {θὰ ποῖ, ΠΟΥ σοτητηδηοα 
{Πότ : {πογεΐοσε [ΠΟΥ 5881] ποῖ ὑσοῆὶ {815 ῬξΟΡ]Ὲ δὲ 8]], βδα τι 
τῇς ΤΟΒΡᾺ 

33--42ο. 772 εἰεγπαΐ ἄΐργαζ οὐ γαἶτέ Ῥνοῤῥείς απ γίδες. 

.3. Απηάπῆρῃ [15 ΡΘΟΡΪα, οσ ἴῃ6 ὑσορἢεῖ, Οὗ ἃ ργδβῖ, 5Π411 δϑκ 
[ἢ 66, βαγίηρ, ΤΥ μαΐ 5 [6 Ὀυτάδῃη οὔτῆε Γ.ΟΚῸ ἢ μου 504}11 [6 ἢ 
58Υ υηΐο {Πετὰ,  αΐ Ὀυγάδη ὃ 1 ψ1}} ἐνεπ ἔοσβαϊκε γοῦ, βδιῖῃ 

34 16 ΤΆ. Απᾶ 45 297 ἴῃ6 ῥγορδεῖ, δηά [Π6 ῥσιθϑῖ, δῃᾷ τ(ἢ6 
ῬΘΟΡΪβΘ, ἴῃδὲ 5}4}} ΞβᾶῪ, Τῆθ Ὀυγάδη οὗ (6 ΤΟΒΡ, 1 ψ}}} ὄνθῃ 

35 ὈΘΠΙΒῺ (πὶ τῆδη δηᾶ 15 ἤουβθε. Ὑπ15 5881] γε 58 Υ δνθῦῦ 
ΟἿΘ ἴο ἢ15 ποίρῇρουτ, ἀηα δνοῖν οὔθ ἴο ἢΪ5 ὑσοίμεσ, ηδξ 
δίῃ [τῖἢ6 ἸΙΟᾺΡ δηϑνοσοαρ δηᾶ, μας δίῃ (6 ΤῸΟΒῸ 

36 ΒροΚοῶ  Αμπᾶ [6 Ὀυτάξη οὗ [6 ΤΟΕῚν 51.4}} γα ΤΩ ΠΟΙ ΠΟ 

Ὀγΐηρδ ἱορείῃεου, ἴῸΣ Ῥυγροβος οἵ Ῥο σα] οὐ τε] ρίουβ αὐ οὸν τλι Ῥασδς 
[Πουβεῖνοβ τηοβί 8116 ἴο δα οἴδμεσ, νγὰβ. [Π6 στϑαΐ Ὀοαγ οὗ ἴῃς ϑδςἼοῖ- 
ἀοίαὶ, ἀπά Ἔνεη οἵ [Ὡς Ῥσορῃείϊς οσγάεσ. Ὑμοσα  σα ἴῃοβΘ 8ο ἀἸΣΘΟΙΥ 
Ἰεπί {Βϑιηβεῖνες ἴο τηδρίοδὶ σῖΐθ5.. Ὧο τοοϊϊοα [Π6 οἱ Ργορβεῦς Ῥῆγαϑεβ, 
οἴξδῃ σᾶσϑὶοθβθς οἵ ψῇῆδί ἰΠ6Υ πηδαηΐ." δϑίδηϊογ᾽β 7. Οὖ. 1. 438. 

82. Ζ}67,27074} ΟΥὙ ΒΙΤΆΡΙΥ αηα, 

88--406. ΤῊΞ ἙΤΕΚΝΑΙ, ὈΙΘΟΒΑΟΕ ΟΕ ἙΑΙ5Ὲ ῬΕΟΡΗΕΥ͂Ξ ΑΝῸ 
ῬΕΙΕΞΘΊΞ. 

88. δαί ἐς ἐλὲ δεν (2] Τῆς νογζὰ δυγάσῃ, ππϑδηΐηρ ᾿η ἴπ 6 Ῥσορῃεῖβ 
ἃ 5 Υ͵ἱηρ οὗ ννεῖίρῃξ σοῃοογηληρ᾽ ΒοΠ16 ἈΡΡσοδοπίηρσ ἰσουῦ]ς, νου] μα υϑοά 
ΘΒ ΡῚΥ ὉΥ συ σἢ ῬΕΙΘΟῚΒ 8ἃ5 8:16 ἤθσα ἀδβουροά, “δῖ πεν ὑΡσορΏθοΥ 
ἢαϑί ἰῃου (ΟΥ υ5 ἴο μοασὺ Αἴ ΔὴΥ ταῖθ ᾿ς Υν1}1 ννασσδηξ 1 ἴο Ὀ6 ἃ τηουχζῇ- 
[ι] οῃο.᾽" 

ὕλαξ δπγαΐη}}] Ἱ1{{τς ἩΖεὈ. τεδάϊηρ οὗ ν ὩΙΟὮ [Πϊ5 15 ἃ ἰγδηϑ᾽ αἰ οη 6 
(Π6 τίσις ομθ, {π656 ἵἴνψο νοσὰβ ἀζὰ σερϑαίεαά ὃγ ἴδ8 ἜΠΟΡΠΕ ἴτοπι ἴῃς 
τἀιοϑίίοῃ, 1ἢ ογάσθσ [(ἢδΔὲ ἢδ ΤΩΔῪ ΤΟΡΙΥ 1 ἴπ6 ψοσάς ἰῃΠαΐ [Ή}1ονν (Κοερίησ ὕὉ 

ἴῃς 1Βπουρδϊ οὗ δμγαϊρ), “41 νν1}} ἐνϑῇ ἔόσβαϊζε γου, οἵ σδίμοσ, 1 ἘὙ1Π1ΘνΘα, 
οδδὺ γοῦ ΔΎΔΥ (αἰ εὐςγίλερε τὴγ56}Ὲ οὗ γου).᾽ [{ 15 νΟΥΥ Ροβϑὶθ]6 ἤονγανοσ 
[αὶ νὰ Ξβῃου τοδὰ ΚΖ αγέ ἐλε ὀμγαΐδε, ἴῃ ΜὨΪΙΟὮ οαθὸ (6 ψοχάς [δὶ 
ἴο]]ον μαναὰ Ἔνθ τόσα ροϊηῖ. ΤῊΪβ στεδάϊηρ 15 οδιαϊηθα τηοσοὶν ὈΥ ἃ 
ἀϊβεγθηῖ αἰνἰβίοη οὗ [6 ψγογάβ ἰἴῃ [6 Ηδ;., δῃᾷὰ ἀοδἊβ ποῖ ἰμνοῖνα ΔὴΥ 
σμδηρα οὔ Ἰεἰίεσϑβ. 
τ ἘὸῪ ἴδε διίυσα ἴῃς ἀοίαα] πἰίεσδησαβ οὗ [6 σὰ δζὸ δοης ἴο Ὀς 

βοιρῃί. 
ἄρεϑτυεγ 6 ΜΆδη (δ6 Ρεορὶς μαναὰ βουρῃξ σουηδεὶ. 
σ2οζε»}} ψἱτποὰξ συοῃ Θηαυϊταβ. 
86. Ζῴε δωγαΐίερε οὗ ἐδε Ζογα ς“1α]] γὲ τιρρείίορε μὸ φ1ογ 6] ““ἼΒα νεῖ 

ὭδτΩΘ οὗ ἴδε “Ὀυτάεη οὗ (ῃς χά, νϊοἢ Βαά δυπιπιοὰ ὰρ ἴα Ῥυτηΐηνσ 



νν, 37)--τ4ο; 1.1 ΤΙΕΚΕΜΙΑΗ, ΧΧΙΙΠ. ΧΧΙΝ. τέγ΄ 

ΤΙΆΟΓΘ.: [ῸΣ ΘΥΘΓΥ ΙΔ 5 ΜΟΙΩ͂ 584}1] Ὀ6 ἢ]5 Ὀυτγάθδῃ ; οΥ γε 
Ὦδνα ροχνεσίεα [ῃ6 ψογαβ οὗ {π6 {ντὴρ αοά, οὗ [πΠ6 Ι,(ΟΕΡ οὗ 
Ὠοβῖβ οὖσ οᾶ. ΤΠ ι5 54]: ἴῃοι 58ὺ ἴο [86 Ῥτορδεῖ, γΥηδῖ 3; 
ἢδίῃ [86 ΟΕ δηϑνοῖθοα {ποὺ δηά, μαι δίῃ ἴῃ 6 ΤῸΚΡ 
Βροκθη Βιαΐ 511ἢ γε βαγ, Τῇε Ὀυτάξῃ οὗ ἴῃε6 [ΟΒῸ ; [Π6γα6- 38, 
ἔοτε ἴδ5 54 [ῃ6 ΓΟΚΡ ; Βεβοδιβα γοῦ 540 1015 ψοζά, Τὴ6 
Ὀυτάξδῃ οὗ [86 ΤΕ, δηᾶ 1 δᾶνε βεηΐ τηΐο γοιι, βαγίηρ, 6 
5141} ποῖ 58γ, Τὴα Ὀυτάδη οὗ {86 ΓΟ ; [πογεΐογα Ὀ6 ΒΟ], 39 
1, Ἔνθ 1, ν1}} Οἱ Πγ ἐογρεῖ γοῦ, δηὰ 1 γη]} ἔοσβακα γοιῖι, δηᾶ 
(86 οἰἷἵγ ἴ4ὲ 1 σανε γοῖι ἀηα γουγ ἐδίῃοιβ, σμα ἐαφέ γος οὐϊ 
Οὗ ΤΩΥ̓ ΡΙδβοῆσα: δηα 1 Μ1}} Ῥτηρ δῇ νει δϑίηρ, ΓΕΡΓΙΟΔΟΝ ωο 
ὉΡΟΩ γοι, δηα 4 Ρεγρεῖιδὶ βῃδηχθ, ἩΏΙΟΝ 3841} οὶ Ὀ6 ἔοι- 
σοίίεη, 

σΗαρ. ΧΧΙΝ. :-ττο. 7576 ἔσο δαςζεῖς 97. 5. 

ΤΏ6 ΙΟΒΡ βμενθα τη6, ἃἀηα ὈΕΠΟ]ά, ἔνο Ὀαβκείβ οὗ ἔρς 24 

(Ππουρῆῖς οὗ Αἴὴοβ δπᾶ Ἰϑξαίδῃ, καϑὶ ἴο 6 ἀϊβοοηςυδα δ]ορείδετ.ἢ 
ϑιδηογβ 5. Ο. 11. 445. 

ἐυε»» »ιαρι")ς τυογά τὐαίϊ δὲ Ζϊς διιγαῖ4᾽:] ΘΥΘΙῪ ταῦ Β Ὀπσᾶθιι ΒΗΔ11 ὯΘ 
118 (56 οὗ [Π6) “χοχά, Ηδς ψο δᾶ5 ἸΟΚΙΏΡΙΥ δπαυϊγοά αἴΐεσ [π6 “Ῥυγάξδῃ 
οὗ ἴῃς [οχά᾽ 514}} ππά (παΐ ἴποβε ΠΡΏΓΥ δροόοκεὴ ψνοσγάβ οἱ ἢἷ5 σὰ 1ἢ 
ΨΕΙΥ ἀσοά [6 Ὠεανίοβί Ἰοδὰ ἴο Ὀθδυ. 

2εγυεγίεά } υιϑεὰ επΕηρν, βίο ἔγομν (ΠΕΙΓ 5οϊθιηη ρυγροβα. 
88. .-.Χ1Ἅ] 11. ὅ8ὲεε αἷϑο ποΐϑ οἡ χν. ἤ. 
89. τὐὴι[ εἰἰίεγίν ,ογρεί γοφῇ Ὑπὸ ΗδΌ. ΤΑΥ͂ αἷθο ὰ σεπάεσγεά, τοῦ 

“σερμγεν ἑαζε γοῖς τ (τ κα γοὰ ἃ ὀνγαδη). Ιῃ εἰἴποσ οαβα ἴΠοχς 15 
ἘΕΤΒΙΕῚ ἃ ΗΪδΥ οὐ ἴδε ψοχζά ἴοσ Ὀυγάθῃ, ὙΠΙΟἢ σδηηοί 6 χερσοάυςεά ἴῃ 

115ῃ. 
“Μριαξεῖ οδδὺ ΑὟΤΔΡ. ΤῊΪΞ βᾶνεβ 5 ἔγτοπὶ (86 ΠΡΕΤΗΥ οὗ βυρρ) γίησ 
σὰ ([ὰ6 ΕὩρ. Ψεῖβ. “απά οσαϑί γοι᾽ ἴῃ [με οἶδυϑε [Βδί ἔο]ϊονν5. 

α»μα κατέ γος οἱ 97} ἔχοτλ. 

σΗαΑρ. ΧΧΙΝ. 1-106. ΤῊΣ ΤῸ ΒΑΞΚΕΥ͂Θ ΟΕ ΕἸΟ9. 

1. 724 Ζογά τἀειυεά »Ὶ| ΤὨΐβ βεοϊίΐοη οὗ [86 τηδββαᾶρα βεηΐ ἴο 
ΖοάοἰΔῇ (Ξε6 ποῖθβ οἡ χχὶ. 1ὴ 15 ᾿ἰ μη ἴῃ 118. τοΐδσθησα ἴο ἴῃ οἰσοιμ- 
βίδηςεθϑβ οὗ ἰῃδι Κίῃρ᾽ 8 ΟὟ τεῖρτι. 

ἔτυο δαςζείς 97,,,,5] ΤὨδ τηδδηΐϊηρ οὗ (Π6 νἱϑίοῃ ἰ5 σίνθη νυ ὶ συβιοϊοηὶ 
ΟἸΘΆγ 655 ἴῃ ἴδε ϑυϊθδεααεηίΐ νοῖθο5. [[{ ὰ5 ὈῬΥΟΡΔΟΙΥ ἀϊτεοϊεςα ἀραϊηβὶ ἃ 
(δεἰϊησ ἩὨΙΟῚ βϑουλθνμαΐ παίυγα!ῦ ἀσοβα ἴῃ ἰῃ6 τηϊηάβ οὗ ἴ[Π6 ΡξΟρΡΙῈ ν ῃῸ 
δὰ ποῖ ὈδΘῊ σατο ἀΥΤΑΥῪ ἴῃ [ἐμοί τη 5 σάρῦν, δηᾶ 80 ταῖρῇϊ σου- 
{ταδὶ {Πθιβοῖνοϑ νοοῦσα ΪΥ ἢ ἴἤοϑ6 ΠΟ δὰ Ὀδθη [ἢ τειηονοά. Τὸ 
(Ὠδπὶ Οοάἀ Βοτα 58Υὺ5 ἴῃδί [ῃ6 τᾶ] σοηῃίγαξί ἰ5 ἘΧα  (ἢς σϑνοῖθα οὗ (παῖ 
ὙΠΟ. ἴἢεγ συρροβθθ, Οἱ ἴδε ροοὰ δηά ενὶϊ ἄρε, ἴῃς Ιαϊίοσ σγερσεβεηΐ βυοἢ 
85 Ὦανο [1116 ἴο ἀσαὺν ΔῺῪ ἱπηργονοιηεηΐ ἔσομὶ {πα ας ὙΏΙΟἢ ἢδ5 ονοσ- 
(Δ Κοὴ {πεῖν Ὀσεΐδγθη, ψ 116 [Ὡο56 0 μᾶνα ὈΘΘῺ οαττὶεα οΥ ἰο ΒΑΡΎ ]οΠ 
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2067γ6 56ῖ Ὀαίογα ἰὴ το 0 ]6 οὗ τὴς ΤΟΒΡ, δέίιοσ ἴἢδιὶ Νερυ- 
οἰδάγοζζασ Κιηρ οὔ Βαργυγίοη δᾶ οδιτεα δνγᾶὰὺ οσδρῖνα 
Τδοομδῃ [86 βοὴ οὗ 7εμοϊδκίτα Κίηρ οὗ [υἄδῃ, δηᾶ [ἢ6 
ῬΓΠΟ65 οὗ Τα ἄδ!, ντἢ [ἢ6 σΔγρεηΐοῖθ δηα 515, ἔγοση [6πὶ- 
88.161, δῃᾷ δά Ὀσουρῃς ἔλθ ἡ ΒαΡγοη. Οπεδ Ὀδϑίοί ἀαί 
ΨΕΙΥ ροοά ἢρϑ, δυό Ἰἶτα [Π6 ἤρβ ἐλαξ αγὲ ἤγϑί στρ: δηά τς 
οἴμον Ῥαϑδκεῖ ἀαάῖ νετῪ πδυρητν ἢἤρβ, ψ Ώ]Οἢ οουἹὰ ποῖ 6 

3 Θαΐδῃ, {πεν ἼΕ͵Ὲ 50 ὑ8. ΤΏΘΩ 5814 [6 Τ.0ΒΡ πηἴο ΤΏ6, 
Ὑηαὶ ββϑεβϑί ἴποὰ, [γε δὴ} Απά 1 κ5αἰά, ΕἸρ5; ἴῃ6 ροοά 
ἤρϑ, νΕΙῪ φοοά ; δηά (πε δν]], νεΎῪ ΕΥἹ], [4 σδηηοΐ θ6 δδΐθῃ, 

4 [Π6Ὺ ΔΙῸ 50 6]. Αραδΐῃ ἴῃς ψοσζά οὗ ἴἢ6 ΤΟΒΚῸ οδπηα υηΐο 
5 ἸῊ6, βαγίηρ, ΤῊΙ5. 5αἰτἢ τῃ6 ΤΟΕΡ, ἴδε σοά οὗ [5186]; ΓΑΚ6 
[ἢ658 ροοά ἢρβ, 50 Ψ1} 1 δοκηονίεάρε ἴΠ6 πὶ ἴΠδῖ ἀγα οδιτι θᾶ 
ΔΔΥ οἀρῦνε οὗ ̓ ΄υἀδ, ΠΟΙ 1 Πᾶνα βεηΐ ουἱΐ οὗ [Π]8 Ρ]δοθ 

5881} γεῖ 6 [πα Ξυδ]εοοίς οὗ Οοάβ ἴονε δηὰ στάσθ. ““ἼΠΠ τς εχῖϊος 
ἴμοσς ἀύὰ ἱπάεοα βοπηα οἵ [ἢς ομοίοοβί βρὶ 5 οὗ {π6 παϊΐϊοη ; ἘΖεϊκῖοὶ, δπὰ 
Ὅδηϊοὶ (ΠΏ δη. ἱ. 1) τ 5 [σε οοπιρδηϊοηβ." ϑίδη]εγ᾽β ὅ΄. ΟἌ. τι. 450.᾽ 
Βοῖὰ ἰδ6, Ῥαβκοὶβ οοηϊαἰποᾶ ἔτ (μαὶ μδὰ Ῥεεὴ ραϊμετοά, δηᾶὰ ψῆοβα 
τὶρδηΐηρ' ἔτη 85 [πεσείοσε ονοσ, θαΐ ἤογα (Ποἷσ ΚΘ 655 οεαδθά. 80 Ῥοίῃ 
οἶαββθϑ οὗ ἴῃῆ6 ρθορΐθ, [ἢ6 Ἵχὶθβ δπᾶ ἴποβθ ψῃο ἴοσ ἴῃ {ἰπ|6 τοιηδ 64, 
Βδᾶ μά {μεὶσ ρεγιοὰ οὗ ρσχοραίίοῃ, Ῥαΐ ψνἱτ ταβα] 8 [πα οἡ ἴἢ8 νος. 
αἰ βεγθα δβϑοπΈ δ}. 

“ὐε76 541] ΒΘὃ. 
Δυεόμελαάνεχεα»γ} 9866 ποίβ οἢ χχὶ. 2. 
ϑεωρμία ] 8:6 ποῖε ου χχὶϊ. 24. 
εαγερείενΣ} ὙΤΟΣΈΤΩΘΙΙ. 
2. {ἦε ἥρε λα αγε "γε: τ] ὙΤὯῆδ Ρσόρεσ ἴἴτηα ἴοσ ραϊποῦηρ ἤρπ ἴῃ 

Ῥαϊεβίϊης 15 ἴη Αὐρικί. Οεγίδίη Κιηάς οὗ ἵγεεβ, βοψενρυ, Ὀθασ ἵννῖοα ἴῃ 
1Π6 γοδγ, ἰῇ ψΏΙΟΝ σα56 (πὰ ἢγϑὶ ΟσΟρ, τἱρθηΐηρσ ἰῃ Τὰη6, ἀγα εβἰθειηθὰ ἃ 
ΒΡΘΟΙΔ] ἀε]ίσαον. ὅες Ηοβ. ἰχ. το; Μης. νἱῖ. τ; Νδῆ. 1]. 12. 
παρ] ΤῊ6 ποσὰ ““1ἢ τηοάετῃ ἀϑᾶρα 15 δἰτηοδί σοπβηδᾶ ἴο ἴῃς 

ὨΌΓΘΟΙΥ, δαϊ ἱη 115 ΟΥ̓ ρη4] 5656 1 15 ἔγεσιεηῖΐ 1η οἷά ὙυτςεΓβ. 
“Α μαιρρλέν ἴθ! ον, 8 βεαϊουβ ἔε ον ; ἢ τρδῖκεῖῃ σου ]6 δηὰᾶ γε ρε]] οι 

ἴῃ ἔπε γϑαϊα; ἢ6 ἰδοκοίῃ ἀϊβοσεϊοη. Ιδίπηοσ, «ϑεγηηοϑις, Ὁ. 240. ΄ 

480 5ῃῖ1η65 ἃ ροοά ἀεεά ἴῃ ἃ πσμρλζν πουἹᾶ." 
ΘΗΑΚΈΒΘΡΕΑΚΕ, σελ. οὗ οι. Ψ. τ. 

Ἑαξιποοὰ δηὰ ΝΥ ρηςς 2 δὲς Ἡ ογά-Βοοξ. 

ΦΤΉ6 Ῥαά ἢρβ τῇ βανα Ὀδεῃ δυο ἢ εἰζποῦ ἴτοπι πανῖπρ' ἀεοαγεοᾶ δηὰ 
τις Ὀδδη τοδυςεοα τὸ ἃ σοϊΐθη οοπάϊιϊομ, οὐ ἃ5 δεὶπρ (6 τυ οὗ [Ὡς 
βυοατηογο, ψῃΐοἢ σοηίδίηβ ἃ Ὀϊ(ίοσ )ῖος.᾽ 866 Ὑτϑίγαμ 5 δα. 71:7. οὗ 
44ε δίδίες, Ὁ. 300. 

δ. 0 τοὴϊ 7 σεξνοινζραρε] 45 οἠδ Ἰοοῖκβ ΨΙὮ Ρ]ςάβυσε οἡ ροοά ἐτυϊὶ, 
850 ΜΙ 1 Ἰοοῖς Ὄρος. 



νν. 6--το. ΤΕΒΕΜΙΑΗ, ΧΧΙΝ. ᾿ τόρ 

μη ἴῃς Ἰαπᾶ οὗ (πΠ6 Ομαϊἄδθδῃβ ἔογ ὠλεΐγ σοοᾶά. ἘΟΓῚ ν]]} 6 
56ῖ ΤΏ]Πὴ6 6Υ6 5 ὉΡΟῚ πεῖ ἴοσ ροοά, δῃᾶ 1 Μ1}1 Ὀτίηρ ἴΠϑτὴ 
ἀραὶῃ ἴο 115 ἰαπᾶ : δῃά 1 ψ1}} Ὀιυ]ἃ [Πδπ, δηα ποῖ ρὰὺ]} 
ἕλενι ἄοτῃ ; δηᾶ 1 ν1}} υἱδηΐ {Π6π|, δηᾶ οί Ρ]υοΪκ ζλδηε ὉΡ, 
ΑΠΔΑ 1 Μ1}} ρῖνα [Πο ἃ ἢεδασί ἴο ΚΟΥ τὴθ, ἴπηαὶ 1 αγὲ ἴῃ6 7 
ΤῸΒΡ : δηάᾶ ἴΠ6Ὺ 5041} 6 ΤῊ ΡεΟρΙοΘ, δᾶ 1 ψ1}} θὲ {πεῖ 
Οσοᾶ: ἔογ [Π6Υ 51.411 τοῖσι απο τὴ ΜῈ {Π6ὶγ ψῃ0]6 ἢθδσί. 
Απμᾶ 85 ἴῃς ον] ἤρβ, Ὡ]οἢ σδηηοῖ Ὀ6 δδίθῃ, {ΠΕΥ δῖῈ 50 8 
6.1] ; δυγοὶν τἢτ|5 σα ἢ [ἢ 6 ΤΟΚΡ, ὅ0 Ψ1]1 ρῖνε Ζεάεϊιίδῃ [ἢ 6 
Ἰϊηρ οὗ Τυἄδῃ, ἀπὰ Ὦ15 ῥῬυησθ5, δηα [δε τοϑιάπδ οὗ Τ γι 54] 61, 
[Πδἴ τουλδίῃ ἴῃ [ἢ15 ἰαπᾶ, δῃᾶ ἴποιὰ ἰπδξ ἄνχοὶ] 1ῃ τὰ6 ἰδηᾶ 
οὗ Ἐργρῖ: δηᾶ 1 ν1}} ἀεῖνοσ [θὰ ἴο Ὀ6 τεπηονθα Ἰηΐο 8]] 9 
ἴῃς Κιηράοχη5 οὗ [6 δαγίῃ ἔοσ ζεῖ Ὠυτγῖ, ἰο Ὀ6 ἃ τερσγοδοὴ 
Θηα ἃ ῥσόνερ, ἃ ἰδυηΐ δηᾶ ἃ αἴΓ56, 1 411 Ρ]ασο5 ΒΕΓ 
5}4}} ἄπινε ἴθ. Απάᾶ 1 11} βοηᾶ τῃ6 ϑνοσά, [ἢ6 ἔδιηϊηθ, τὸ 
δΔηἃ [ῃΠ6 Ρεβί!θηςθ, διηοηρ ἴἤδπι, {1 ΤΟΥ ὈΘ6 σοηδυτηδά 
τοῖα οὐ (ῃ6 ἰαηα [μας 1 ραν υηΐο μοι δηᾶ ἴο {ΠΕῚΓ 
ἔα Γ5. ; 

70» τλεῖ» φορά] Ὀεϊοηρθ ἴο “δοϊκπον]εᾶρε,᾽ ποῖ ἴο 'βανε βεηϊ.᾽ ὙΤῊΪ5 15 
ΒθΤῺ ΟΥ̓ 510. Ῥαβϑαρεβθ ἃ5 νοῦ, ὅ, οὔδρ. χχὶὶ το; ΝἜεῇ. ν, τὸ; Αἴωοβ 
ἸΧ. 4. 

6. εγε:] 6Υ9. 
Ἴ. ἃ ἄεαγὲ ἴο ξρησοτν 9,4] ΤὨς ἰαςῖ νοῦθς δῃηηουηςδα {ποῖσ τοϑιογδίϊοῃ 

ἴο ἰμεῖτ Ἰαπά. ὙΤΠδ Ὀυϊ]αϊηρ δηὰ ρῥ᾽απίηρ ἴμόσγα βροΐίκθῃ οὗ δὲ βῆ νη 
ἴο το τόσα [ἤδη βοῇ ἃ τεβϑίογταίίοη. ΤΏΘΥ 5}4}} Ὀὲ σεβίογσγεα ἰῇ ἃ 
Βρ᾿ Πίυ4] σθηβα αἷϑο, ρυγβεά ἴῃ πεατὶ ὈῪ {πεῖς δάνεγβγ. 
.»7] οὐ, τυδε». 
8. ἡλεν ἐλαΐ ἰτυοῖ ἴρ 126 ζαγια ὁ Ερν21] ΤῊΪΐ5 τΏδΥ μᾶνθ σοίδγθησθ 

ΟἿΪΥ ἴο εν Ψῆο δοσοιηρδηϊθα [οὨοδμαΖ ΜΉΘ Π6 νγὰβ οασγιδα οἱ ὉΥ 
ῬΒΑΣΔΟΙ -ὨΘΟ ΠΟ. (2 Κίηρθ ΧΧΙΪ. 34), ΟΥ̓́ΤΩΔΥ ἱπάϊςαία ἴο τ15 ἰῃαὶ οἴ Υ5 
ἀυτγίησ [6 κυ θβεαυδηί Γεθ 5 4150 ἴοοῖκ χείυρε ἴῃεσε, 845 Ὀεὶηρ ἃ Κιηράοτῃ 
ορροβεά ἴο ἴῃε Βαρυϊοηῃΐδῃ ΡοΕῚ. 

9. “20 δὲ γερμουε]] ἴῸΣ ἀἰδβπιαν. 8:6 ηοΐβ ου χν. 4, ἤοσα [6 βδτὴθ 
ΗδςὉ. νοσζά 15 σεῃάεσεᾶ ὦ 22»7γ07, ὙΠὲ νεῖβα 18 [6 βιιθϑίδηος οὗ Ὠδαΐ. 
ΧΧΥΙ. 25, 37. ὶ 

10. ὙΠα ἔγοϑἢ σδρον} 5141} ῬῈ ῥσεοθᾶθά Ὁγ [ἢ βϑπὶα ΠΟΙΤΟΙΒ 85 
Ῥείογο. Ὑμοβα ΏΟ δῖα ἈμοπαΞΑτΕ ἢ ΌΥ [6 εν] ἔρθ ψεσα (ἢυ5, 5111 
ἀνε] ησ ἴῃ ἴῃς Ἰαπά, ἰο Ὅς νγαβίεα ὈΥ ἴδῃλΐηθ, ρεβί]θηος δηᾶ ϑννοσά, 
116, ποιν δίδηάίησ [ἢ τεΐασῃ οὗ ΤΥ ἔτομι Βαργοη, [6 παίίοῃ 
βῃουἹὰ ᾿μοηοείογννασὰ μαννα 115 σεργεβθηίαίνεβ ᾿ἰνίηρ ἴῃ οχ]α ἰπσουρἢ- 
οὐδ δα ἱκιηράοτηβ,᾽ ἰο δ6 “4 τερσζόοδοὴ δηᾶά ἃ ρύόνεῖν, ἃ ἰδυηὶ δῃὰ 
ἃ ουγοα.᾽ 
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σΒΑ». ΧΧΥ. 1:---. 177: ἸΖοηρ-οοπ ἑμμκ 2 δοδεάδίεπε οὗ ἐδέ 
δ εοξέσ. ; 

25 ὍἼΠο νοτὰά ἰπαξ οαῖηθ ἴο 7εγοιηϊδῃ σοπηοογηϊηρ 4}} (ἢ 6 
ῬΘΟΡΪΕ οὗ πἄδῃ ἴῃ [Π6 ἔουτ γεᾶγ οὗ 7 εποϊδ κί ἴῃ6 βοὴ οὗ 
7οϑδῃ Κίηρ οὗ Τπάδῃ, (πμαὶ ἐσᾶς ἴῃς ἢγβι γϑὰγ οἵ Νεραυομδά- 

4͵ΘΖΖΔΙ Κίηρ οὗ Βαῦγϊοη ; ἴῃ6 τ ηϊοἢ 7Ἐγοτηϊδῃ [Π6 ῥσορῆεὶ 
5ρΡᾶΚ6 υηΐο 411 [6 Ῥθορὶε οὗ πάδῃ, ἀπά ἴο 411 (Π6 1πηδὈ]- 

5 ἴδηΐ5 οἵ 76γι 5416 πη, βαγίηρ, Ετόσὰ ἴμ6 {πἸτίθθητῃ γοᾶσ οὗ 
Τοβίδῃ 16 βοῃ οὗ Απηοη κΚιηρ οὗ Τυἀδῃ, ανθη πηΐο [ἢ15 ἄγ, 
[δαῖ ἐς [6 ἴἢτεα δηὰ νει θῖῃ γεαγ, ἴ[λ6 νοτγὰ οὗ ἴ8ε 0 ΕΡ 

σηαρ. ΧΧΥ͂. 1---Ἴ. ΤῊΕΞ τόνος ΟΟΝΤΙΝΕΡ ὈΙΞΒΟΒΕΡΙΕΝΟΕ ΟΕ ΤΗΕ 
ῬΡΈΕΟΡΙΕ. 

1, 71ε τυὐογα ἐλαΐ εα»:] ὙΆᾺΣ τερὶν οὗ [86 φὑσορδεὶ ἴο Ζεάςιδῃ" 5 
ΤΩ Β5ΑρΡ6, σου ρσβθα ἴῃ ἴΠ6 ἰαϑὶ ἴΟᾺΣ σΠδρίεσβ, πα5 σοτὴς ἴο δὴ επᾶά. Αο- 
ΠΟΥΑΙΠΡΙΥ νὰ όσα σεΐυσῃ ἴο ἃ ῬΦΟΡΏΘΟΥ ἀεϊνετεὰ ἀυτσηρ ἴῃς πα οὗ 
76 μοίακια. [Ι{ εχιεπάβ [Ὠσουρδουϊ ἴῃ6 ςδαρίετ.. ὙΠ ἰδίϊος ρμαγὶ οὗ 
νεΥ. 13 Βοῖνγανοῦ (“Ἔνθ Αἱ] [ῃδΐ...4}} ἴῃ6 πδίοηβ᾽ἢ 15 ον ουβὶν δὴ δά άὲ- 
(ἴοῃ τωδάβ οἡ ἴῃε οοσδβίοῃ οἵ [5 θείῃσ δαἀάεά, ῬπΓιβρε ΡΥ ἴμε ρὑσορδεῖ 
Ηἰτηϑο, Ῥεσθαρβ ὈΥ Βαγιοῆ, ἴο ἴῃς ΤοἸ]]δοίοη οἵ Π15 Ῥσορῆθοῖεβ. Τδο 
οὈ]δοὶ οὗ {πὲ5 ῬΧΟΡΏΘΟΥ 15 ἴο ροϊηΐ ουΐ (1) ἴῃ 6 σαιι56 οὗἨ [6 σοτηηρ᾽ ονεῖ- 
(ἴσον οἵ Τυἀ δῇ (νεγϑοβ 1---), (1) Βα γ]οη 5 υἹοίουυ δηὰ βυδβεχυεηὶ τυϊῃ 
(8---“4), (1) ἰὰς ᾿νε σαρ οἵ οα᾿β ᾿ΙΥ ἴο θὲ ἀσαηκ ΟΥ 411 παίΐοῃβς 
ἴτοπι Ερυρί ἰο (ἢ Εδϑίθσῃ Κἰηράοιῃβ [ΕἸᾶπὰ, Μεάϊα δηᾶ Βαρυίοη (15-- 
20], (1ν) 1ῃς ἡπαρταεηΐϊ ἴο σοσηβ ὩΡΌΠ 411] ρθορὶθβ οἵ 1Π6. δασίὰ (30---38). 

ἐν: ἐλε Τοωγίλ γεα7] ὕρ ἰο [ῃϊ5 ρεσίοα οὗ [ ογεπ δ} 5 16 να ἢανα ποῖ 
ΔΩΥ͂ ῬΓΟΡΠΕΟΥ͂ 50 οΟΪ βου ἀδίεα ἃς [86 ργεβεηΐῖ. (οσηρασα οΒδΡ. ἱϊ. 6 απὰ 
χχυϊ. τ (“Ἴἢ τῆς Ὀερϊηηΐηρ οὗ [ῃς χεῖρτι οὗ Γ ἐποὶαϊκιτη ἢ. Τῆς δαάϊιοη 
οὔ (δε γεᾶσ οὗ Νευυςπδάσθζζαυ βεῦνθβϑ ἴο τρδῖκ 5111} τόσα Τοσ Ὁ] γ ἴῃς ἑδςοῖ 
ἴῃαἱ 1 ψὰϑ8 ἃ ἰὐτηϊηρ-Ροϊηΐ ἴῃ ἈΙΕΙΟΤΣ (Ξες Ιηἰτοἀυοίίοη, οΠάΡ. 1. ὶ 12). 
ΤῊΣ ῬΥΟΡΏΘΟΥ 5θοῖὴβ ἴὸ αν Ὀδθη ἀαἰϊνοσεᾶ ἀρουΐϊ όοσ Β.0., Ὀεΐνεεῃ 
{Π6 πεν οὗ ἰῃ6 νἱοίοιυ οὗ Νερυςπδάγθζζασ δ Οδσοπειαϑῃ δηᾶ ἴῃς 
ἀύτῖναὶ οὗ ἴἢς ΟΒΑΝδοδῃ ΔΣΩΥ ὑπάογ ἴῃς νγ.4}]5 οὗ Τγυϑαίεη. Τῆε τηδὶη 
οδ]εοῖς οὗ [πΠ6 Ρτορδεῖ ψεσε ἴο ροϊηϊ ουΐ [ἢ 5ϊη5 οὗ ἴῃε ραϑῖ, δῃηὰ ἴο σῖνςε 
δανίςο ἴοσ ἴῆε ἰαΐατε. Ὑδαὶ δάνϊοε ννα5 ἴο δοσερί ἴπ6 γεβυὶὶ οὗ [6 ὑδῖτ]ς 
οὗ (δσομοη βῃ, ἴο γιοϊα ἰο Βαθγοη δ5 ἴ6 ρόνεσ ψηὶςἢ Οοά δά δρ- 
Ῥοϊηϊεά ἴο Ὀθδᾶγ τὰ]α ονεῦ Ῥαϊεβπε δηά ἴῃς οἴμοσ Κίηράοπιβ ἴος ἴῃς Ὠδχῖ 
ΒΟΥΘΏΙΥ Ὑεᾶγα, δῃα ἴο 56οῖς σουηΐοσί δἱ ἴπΠ6 βαπλς {ἰπηῈὲ ἔγσοπι ἴπΠ6 Κῆον- 
Ἰεᾶρε τμδὶ ἴῃε Ἔἐβεγωυ, ὑμοβε δυϊ βογιν ἴμ6 κῃ ρ δηὰ τδην οὗ ἢ ρεορῖὶςε 
ΨΈΓΕ 30 χαϊυοσίδηϊ ἴο τεσορη δα, σου] ἤανε ἢϊξ ἀΔΥ δηά [Π6} ἴῃ Ἦϊ5 ᾿ΣΏ 
ΡῬεπβἢ, Ψ ὮΙ ὈτρὨϊοσ ἑοσίυηεβ βου] ἀἄαννῃ ὑΡροὴ ἴῃ Ρεορΐε οὗ σοά. 

2. “ῥαζε τρΐο αἰΐ ἐζε ῥ4ο) 21] ἜΝ να 566 ἴῃδξ ἴῃς ὕπηε ῃδᾶ ἠοΐ γεὶ 
αὐνοά,  Ώδη 7 σαι ίδῃ νγὰ5 ὉΠ Ὁ ἘδτουρΡἢ ἔξαιϑ ἴοσ ἢἷ5 ᾿ξ ἴο γὸ ἰηίο 
ΔΩΥ ΕύΡις ἸΡΕθ θεΒ οἤδρΡ. τξελδι 1, 5, 26. 
, 8. 4.λε ἑάγεε απαά ἐπυεπέΐείλ γέα»] 7 5140 τεϊρῃεα [ὨἰτίγΟ͵α γεδτβ, δὰ 
1 ννὰ5 ἴῃ [Ὡς [γί θθητ γεᾶσ οὗ ἴῃ Κίηρ (Ομ αρ. ἱ. 2) ἴδε Του δὴ τταβ 
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δίῃ σόα υὑηΐο τη6, ἀπά 1 πᾶνθ βροίεδῃ υπΐο γοῦ, τίβϑίηρ 
ΘαΥῪ δηᾶ βροακίηρσ; Ὀυϊ γε Βανα ποῖ βεαγκεηθά. Απά [δ 4 
ΤΟΕΡ Βαίῃ βεηϊ υπΐο γοι 811} ἢ15 βεσνδηΐβ [ῃΠ6 ὑσορδείϑ, Π51ηρ 
ΘαΥν δηά βεπάϊηρ ζλερε, Ὀσϊ γε αν ποῖ Ἠεδυκθηθα, ὯΟΣ 
ἹΠΟ]ΙηΘα γουϊ ἐὯῚ ἴο ἤθασ. 7624} 5414, ΤΌΤ γε ἀρϑὶῃ ΠΟΥ͂ 5 
ΘΟΥΘΓΥ ΟἿΘ ἔτοιῃ 815 δν]] ψᾶγ, δηᾶ ἴοτὴ ἴῃ6 εν] οὗ γοὺγ 
ἀοίηρδ, δηὰ ἀνε ]} ἴῃ τ.)6 Ιαπᾶ τὲ [Π6 ΤΟΚΡ ἤδίἢ ρσίνεῃ ὑηΐο 
γοῦ δηᾶ ἴο γουγ ΓΔΠΕΓ5 ἴῸΓ ἐνεσ δηα δνοῦ: δηᾶ ρὸ ἠοΐ δίϊζοσ ό 
οἴμοσ ρος ἴο βεσνα 1ῃδτ, δηά ἴο ψγοσβῃρ {Πε6π, δηα ργόνοκα 
ΤῊ ποῖ ἴο δῆροσ ψι [86 ψουκ5 οὗ γοὺγ μδηάς; δηὰ 1 ν1}} 
ἄο γοιῖι πο υτῖ, Ὑεῖ γα αν ποΐ ῃεαγκεηδα υηΐο πε, 561 7 
1Π6 ΤΟᾺΡ ; [παῖ γέ τηὶρῃξ ργόνοόῖζα τα ἴο δροῦ ψ] ἢ {π6 ψοΥΚ5 
οὗ γοῦυγ μηάβ ἴο γοῦγ οὐῃ ἢυτί, 

8---14. δαῤγώημ᾽ς Κη.) σκα τὠδ͵ειχμεπμξ μζρ. 
Ὑδεζείοσγα ἴἢπι5 δαί (ἢ6 ΤΟΒΡ οὗ Ποβίβ; Βδθοδιιβα γὙ6 8 

ανε ποῖ ποαζά τῶν ψοιάβ, Βεῃο!ά, 1 ν}}} βεηᾶ δηά ἴδϊε 9 
411 [ῃ6 ἔλ:11165 οὗ [ῃ6 πογίῃ, 5βαιῖῃ ([ῃ6 ΤΟΒ, δηὰ ΝΟΌιομδά- 
ΤΕΖΖΆΣ ἴῃ Κιηρ οὗ ΒΑΌΥ]Οη, ΤΥ βογνδηΐ, δηὰ ΜΨ}1}} Ὀσηρ ἴΠθτὰ 
ολ]δ, Ἠζς {πεογείοσε ὑτορμοϑϊεᾶ ἴὸσ εἰρῃίεεη οὐ ηἰπείδοη γεαγβ ἰῃ (δαὶ 
τεῖσῃ. Τὸ {15 ψε ὅτε ἴο δἀὰ {Πδ8 τεῖρῃι οὗ ̓ ϑόοδῆδΖ (ἴσεε τποη 8), δηᾶ 
Τῆοτα [Δ ἴῆχεο γεδτβ οὗ Γ ἐῃοϊαἸκίτη. 

σίεύμρ εαγζν ἀγα ςρεαζίμ,} 8566 ποῖς οἡ υἱϊ. 13. 
4, αἱ λὲς σεγυαρίς 1. ῥγοῤλει 5] ὙΤὨς ρβορ θ᾽ β νἹοκοάῃθββ ὑ145 ἀσρτδ- 

ναϊοά γεῖ δυσί ποσ Ὀγ ἴῃς ίαςί (Πδϊ [ἢς “811 ἴο τερεηΐδηςε δηᾶ διηθηάτηθηῖ 
δᾶ Ἴοτὴῆα ποὲ ἴτοσῃ 7εσει δ ΟἾΪΥ, Ὀυΐ ἴχοπι ΤΏΔΩΥ οἴμοι δοοσεάϊιθαᾶ 
Τοόϑβεησεῖβ οὗ σο. (ΟΟμΊΡΑΓΟ Υἱΐ, 13, 25, ΧΧΧΥ͂. 18. 

δ. 772εν φα14 τοῖς 1Ἰ1Θγα]γ, «δαγίρρ. 
ον» εὐον α»α ουε7} ᾿ἰϊογαῖγ, ἥγονι ευεν σοί 190 ἐευεγἸαςίίησ, ΤΒ6 

οἴδεσγνίθε δος ον Ῥουπηδηδηΐ σμδγαςῖίαεε οὗ ἴπαὶ ψ ὨΙΟὮ ΠΟΥ ἀχὸ ἴοσ- 
{εϊπσ ΌΥ {πεῖν ἸΠΙ ΟΥ̓ 15 ΞΙΓΟΠΡῚΥ Ὀτουρῆϊ οαἵ ΌῪ [6 ἜΧρΡσαββιοῃ. 

Ἴ. τουογᾷς οὗ γον δαη5] 14ο]5. Ἰοβο ρθε τυ ἴῃ σοπίειηρί αἴ5ο 
χχχὶξ. 30 (ΣΠογα 566 ποΐθ). ὙΠ6 Ἔχργοββίοῃ ἰβ ῬΡΧΟΌΔΌΪΥ ἰακοὴ τοῦ Ὠεαΐ. 
ΧΧΧΙ. 20. Ιῃ ἐδοὶ οᾶϑε “ὙΌΣ Κβ᾽ 15 ἘςΟΙΑΙΥ τυογᾷ, ἀμ Ὠδγα ΟὨΪΥ ἰδ ἰΐ 
ταδάς ΡΪυΓΑ] ἰῃ ΕἘπρ. 675. 

8--14,͵ ΒΑΒΥΙΟΝ᾿8 ΝΊΙΟΤΟΕΥ ΑΝῸ ΒΌΒΘΕΟΌΕΝΊΥ ΕΙΝ. 
9. 2:0ὲ γ,αρεδος οὗ τλε πολ} ἙἘὸοσ ἴῆρβρ 566 σῇΔρΡ. ἱ. 14, 18. 
,7α»νιἴ|25] τασε5 δβουθίηρ {πεῖν ἀδβοθηΐ ἴο, [6 βᾶτλα δηοθβίοσ. Οὗ [Π686 

ἴμοῖε νουἹὰ 6 τοδὴν ἰῃ ἴῃς ΒΑΌΥΪΟΙ ἢ Θμρῖγθ. ἘΕῸΓσ (ὨΪ5 υ86 οὗ [Π6 
ψοχά, 45 νιᾶοσ [ἢΔ} ἰῃαϊ ἰὴ ΜὨΙΟΝ 1ἴ 15 Τλοσα ἰδυλλίασ ἴο υ.5, 566 ποΐε5. ἢ 
111. 14, ἀπα σοτηρασζα νἱ1. 3. 
απ Λιεδμελαάίγεζσα») απα ἴο Δεδμςλαάγέσεαν, ἴ5 ἀδρεηάίηρ ποῖ οα 

Ζαζε Ὀυϊ ου 77 τυῦἱ σεηα, 
7 “47 0.7.1] 50 οΔ]]6ἃ αἷ5ο ἴῃ χχυ]ϊ. 6 δηὰ χἹἱ, το. Οοχηρατα Ἐ Ζεϊς. 

Χχίχ. 19, 20 (““Ὀεοαυβε ἐἦεν τογοιεράξ 707. 2165 αὶ: [ἢ ἴῃ6 Τοτὰ σοά ἢ. 
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δραϊηβί [15 Ἰαηᾶ, δηᾶ δραϊηβὶ [ἢ6 ᾿ηΒδὈϊιδηΐβ τπογεοῦ, δηὰ 
δραϊηβδὲ 4}} ἴμ6586 πδίίοῃβ τουηᾶ δϑουΐ, δηὰ Ὑ11 αἱιειν 
ἀδβου ἴΠπ6π|, δηᾶ τηλκα {πῈπὶ 80 δϑιοῃβῃστηθηῖ, δηᾶ ἃ 

το ἢβϑίηρ, δηπα Ῥεγρεῖυδὶ ἀεβοϊδίίοηβ. Μοσθονοσ 1 Μ1}} (ἀκα 
ἔγοσα [δηλ [Π6 νοῖοα οὗ τηϊτῖῃ, δηᾶ τῃ6 νοῖος οὗ ρ᾽αάηδεβ, 
[)6 νοῖςε οὗ {π6 Ὀπάεορτοοσα, δηὰ ἴπ6 νοῖοα οὗ [6 ὈΠάσ, 
[06 βουηά οὗ [ἢ6 τη]Ξςΐοηθβ, δηᾶ [μ6 Ἰρῃϊ οὗ [Π6 οδηᾷῖο. 

τε Αηά (ἢ15 ψ οἷα Ἰδηᾶ 5811] Ὀς ἃ ἀδϑοϊδίοη, σημα δῇ ἀϑιοη ϑἢ- 
τηδηῖ; δη [μ656 πδίοηβ 5}4]} βεσνα ἴῃ6 Κιὴρ οὗ Βαῦγίοῃ 

1. ΒΟΥΕΠ γεᾶῖβθ. Απά 1 58}4]1] σοΐὴβ ἴο ρ855, ΨΏΘη βανθηῖν 
γεδιβ 816 δοσοιηρ) !βηθά, Ζέαξ 1 ΜΠ] ρυηῖδῃ ἴῃ Κίηρ οὗ 
Βδῦγίοη, δηὰ (μδΐ παίίοη, βϑῖτἢ [ἢ6 Τ᾿ ΟΕΡ, ἔοτ {ΠΕΣ 1π] αΌΥ, 

αρ ατίορτ εν] ὦ ἀἰσδοέγμοζίοη. (οτηρᾶσα ν. 30 Ὑ 1 ἢ τοῖο. 
α ἀϊσείηρ, ἀπά 2εγῥείμαϊ αἰδεοίαζἼ0.5)] 8.86 ποῖβ οἢ χυἹ]. τό, δρᾶ οοχῃ- 

ῬΆΤΕ Χῖχ. 8. 
10. “ἦε νοῖτε" γῇ τεἶγίλ...Ἷ Οοιηρᾶσα νἱ]. 34 ὙΠ ποίθ. Ηΐοῖα ππθῃ- 

(ἴοη οὗ ἴδ τι ]κίοηε5 δηά οὗ ([ἢ6 σδηά]δ (]Δτρ) 5 δἀ 64, ἴο ἱποσύθαᾶβε ἴῃ 6 
ἴοσοα οὔ [6 ναγηΐησ. Νοῖ ΟἿΪγΥ 811 ξῖρτ οὗ τηϊσί, δαΐϊ αἷςο οἵ ἀουηεϑιὶς 
Ἰαθουῦ δηὰ ϑ5οςῖδὶ σῆθεσ, βῃου]ἃ νδηϊϑῃ, ὅεε ἴῃ6 βδίηβ ἀδβουριίοη 
βοιηθναῖ δι ρ] 1Πεἀ ἴῃ Ἀδν. ΧΥΙ]. 22, 23. 

11, α ἀεοίαξίορ, ἀρεῖ αν αείογῖς 1671] 8566 νεσ. 9. 
σευερεῖν γέα7γ5}] ὙῊΪ5 ΤΑΥ͂ τηθδῃ (1) ἴῃς ἀυγαίΐοη οὗ [6 ΒαΡΥ]οη Ξἢ 

οἸηρίτα, οὐ (11) [86 Ἰεηρίῃ οὗ ἐς }εν ἢ Παρ ν ΠΥ ἴΏ ΒΑΡΎ]οη : (11) ἷ5 
ΟἸΘΑΥΎ ἴπα ϑεῆβα ἴῃ χχῖχ, το. ἘΠ6ΡῈ Πόνγανοσ (1) 15 ταί ποῖ Ξξυρρεβίθα ΌὈΥ 
ἴῃς ψογάς “ἴπ656 καΖίομϑ.᾽ ἘΠος ρεσίοα σᾶ δα} Ὀ6 5ῃδννῃ ἴο Βᾶνα 
Ῥεδοη αὐοιεξ 70 γεᾶγϑ. ᾿ 

(ἡ) ὙὍὙῆδ ϑυσοεβϑῖνα ϑονογεῖρηβ ἀηᾶ (6 Ἰοηρσίῃβ οὗ {πεῖν σεῖρῃβ ποτα 
ΝΕΡυ ΒΔ ἀΠΈΖΖΑΥ 44 γεᾶτβ, Εν}]- Μεγοάδοῃ 2 γεδσβ, ΝῸΥ  ρ Ι5θῸῦ 4 γεᾶγϑ, 
Ναβροηβάυβ 17 γεϑᾶγϑ, ἴῃ 41} 67 γεᾶῖβ.0 Τὸ [Π15 ἰϑ ἰο Ὀ6 ργεῆχοά τῆ γϑᾶσ 
τῃαϊ τιεενεη Ὀεΐψεεῃ ἴΠ6 σαρίαγα οὗ [Θγυϑα]ο πὶ ὈΥ ΝΕΡΌ ΠΔΠ62ΖΔΓ 
δηά 16 ἀδαδίῃ οὗ ἢϊ5 ἔδίμοσ Νροροϊδϑβϑασ. 

(1) [π 1815 σα56 ἰῃ6 σαριν Ὑ Μν1}1 μανς ἴο 6 τεοϊκοηθά, ποῖ ἔτοτῃ [88 
δεροτίαιίοη οὗ Τεμοϊδοἰη᾽ 5 της (2 Κίηρβ χχίν. 14--- 16), Ῥυϊ ἔτουῃχ (6ο 5 
Β.6.) (6 41} γεαγ οὗ 7εμοϊαἰκίπι (286 τἰγά γοαν δη. ἱ. 1--3) ἴο 
(536 8.6.) ἴῃ ΠΡεγαϊοη ὑπάσσ ἐλάλουν 

Ιῃ οἰἴΠοσ οαϑ6 ἰΐ 15. αυϊΐα βυβῆοιοπὶ ἴο τηδῖτο δα αν αὐϑυσ ρον ἴο [6 
ΠΌΤΩΡΟΙ βονοηῖγ. ὙΤηδ [ενυλϑα ἰονα ἴοσ τουηα πυτηῦεῖβ δηὰ Ἐβρθοΐϑ ΠΥ 
ἴοσ Ομ 80 5ίρηι:βοδηΐ ἰῃ βγηαροϊίςτα, 5 μανίηρ ἔοσ 115 εἰ σπιθηΐβ βενεπ δηᾶ 
ἴθ, ψου]ά οδιβα [6 ὩυθοΣ ΘονΘη τ ἴο ἴΠΕῚΓ δᾶσς Ῥ᾿Ώδη υ5οὰ ἴῃ 500 ἢ 8 
σοπηθχίοῃ ἰο δίδηᾶ ἴοζ ΔΗΥ͂ ὨυΩΡΟΣ ποῖ ἀφδα: ΌΥ τοσοῦ ἔτουῃ ἱμαὶ 
διπουηί, ΤΉῊΪβ τουδὶ δοοοσα ΠΡ] Ὶ πᾶνε ὈΘθῃ ἃ ἀξΕΡΪΥ τηαγκοα οσοδβίοη ἴοσ 
7ετεταίδῃ, ψΏθΩ ΒΘ Ἰεασηῖ, 85 ὙῈ ΤῊΔΥ͂ ΞΌΡΡΟΞβ ἴοσ ἴδε βσϑὲ {πι6, ἴμδι 
ἴπετα γὰθ ὩῸ ΒΟρῈ ἴοσ ἴποβα Ψηὴπο [1κ6 Ὠπη561} ἢδὰ σοσς ἴο δηγιδίησ 
ΠΠῸ ΤΡΑΜΕῈ γεαγβ, [δὲ ἴΠῈγῪ ψου]ά 566 τῆς οηὰ οὗ [ἴῃς 6χ]]α ἴμαἴ ψγᾶ5 ον 
ἃ Φ 
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δΔῃᾶ ἴῃ Ιαπὰ οὗ ([Π6 ΟΠα]ἄδδηβ, δῃα ν1}} στλαϊκα 10 ρεγρείαδὶ 
ἀεβοϊδίίομβΌ. Απὰὶ ψΨ1}}} Ὀσπηρ ρου ἴπδι ἰδηα 411] ΤᾺΥ ψψοΙα5 13 
ΨΏΙΘΝ 1 πᾶν ρσοηουποδα δραϊηδὶ 1, δύση 811 ἴῃδΐ 15 ψπίθα.. 
ἴῃ τῆϊς ὈοΟΙῪ, ψ]οἢ Θγουλδῃ δίῃ Ῥτορῃδϑιθα δραϊηϑὶ 811 
τῃ6 παίϊϊοηβ. ΕῸΥ ΤΔΩΥ Ὡδί]Θη5 δηᾶ ρστεαΐ Κεἰ ηρϑ 5041] 5θσνα :ς 
1Ποίηβοῖνος οὗ τῆθηὶ 4150: δῃὰ 1 Ψ1}1} τεοοιρθηβδα ἰῃθῖὰ 
δοοοσάϊηρ ἴο {πεῖς ἀδεάβ, δηᾶ δοοοσάϊηρ ἴο ἴῃ6 ψόῦκϑ οὗ 
μον οὐ ΠΔη65, 

15.--.0. 774 ᾿γίπε- οι οΥ Οοάς 727} ἵς το ὅς ἀγωπᾷξ ὅν αἱ 
216 παΐζο715. 

ἘῸΥ ἴδ 5αὶ ἢ [ἢ6 ΤΟΒΡ σοὰ οὗὨ ἴϑγδθὶ υπηΐο τὴρ ; Τάΐ 15 

13. εὐδρ αἱ ἐλαΐξ ἴς τυρίδίορε ἐς ἐλὲς δοοξ, τυλίοῖ ϑ' εγεριίαλ λαϊλ 270- 
2λεεϊσά ἀαραΐμε αἰ {ἀπ παξοη5)} Αἵ τ} 15 ροϊηΐϊ ποσὰ ῥγεβεηίβ 1156] οὴς οὗ 
[6 τηοϑβί τηατκεα ἀἸϑοσερδηοὶεβ Ρείψεθη ἴῃ6 δορίυδριηϊ Ν᾽ εγβίοη οὗ [εγθ- 
ΤΩΪΔἢ δπᾶ [δε Ηδοῦτενν, (86εε [ηϊτοάποίίοη, οἤΔΡ. 111. 88 8---12.) ΤῈΘ 
Οτοοῖς ψοεγβίοη φησ [ῃ6 βεηΐθποα ΨΊ “ἱῃ (ἢϊς θοοϊκ,᾽ δηὰ ἴοσ ἰδ σοϑὶ 
τοδάβς “"“Υ̓Βαΐϊ [χει δῇ ρσορῃεβιθα ἀραϊηδὲ ἴη6 πδοῃβ ἘΠατη." Ὅροι 
ΨΏΙΘὮ Ο]]ον5 ψμαῖ 1 18 ἀΡΡΘΔΓ5 ἃ5 σμᾶρ. ΧΙ Χ. 35--..-30, ἀπά (δὴ [ἢ 6 
οΟἴδοσ ριόρῃβοΐὶες δραίΐηϑδὲ ἴοζεῖστι πδίϊοηβ ᾿ποϊυάίηρ Βαῦγοη, ψϊοἢ ἴῃ 
τς ΗξδςΡ. ἰεχὶ (αμὰ Επρ. Ψεῖβ.) σοῖὴθ αἵ ἴῃε εῃὰ οὗ ἴῇ6. ψῇοϊε ΒοῸκ 
(ςδᾶρ5. χ]ν!.---11.). ὙΤΠΪ5 ἕδοῖ, σουρ]οα 1 [Π6 ὀχργεϑβίοῃ τυῤέελ ὅεγέ- 
Ως λαΐλ γοῤλέεείφα, ἀὰ ΟΧρσαβϑίοῃ ὨΑσαΪγ ΠΠἸΚΟὶνῪ ἴο ἤανα Ὀεεῃ υοᾶ 
ὉΥ 7 6τεταῖδῃ Ὠἰτηβ6 1, 85 βυρρεβίθα ἴο βοῖὴβ ἴμαΐ [Ὧ6 ἀγγαηρειηθηΐ ἴῃ ἴῃς 
Θερίυδριηΐ ΤΑΥ͂ Ὀ6 οἴοβοσ ἴο [ἢ ἔοχῃχ 'π ΏΙΟΝ [Θγουαΐδῃ δἱ ἢσϑὶ αἴ ΔΩΥῪ 
ταῖς διγτδηρεά ἢϊ5 ὙΠ ηρθ. ΟἿδ οΥὐὁἩ ἴπνο ΟΠΕΥ ΟΠ 55 οῃ5 1 ἴπ6 Οατεεῖ, 
85 σοῃρασεα τ ἴῃς ΗΕΡ. οὗ [656 νοσβϑὸ ("“δηὰ ἴο Νεδυςῃδάγεζζασ,᾽ 
566 ῃοῖδ οὐ νεσ. 9, “ἴδε Κίηρ οὗ Βαργυίοηῃ.. δηά ἴῃς Ἰδηὰ οὔ ἢς Ὁ μαϊάθδης,᾽ 
νοΓ. 12), βανα θεθη ἰῃουρϊ ἴο Ῥοϊηΐ ἴῃ [Π6 βαῖὴδ ἀϊγοοϊΐοη. Αὐδοοτγάϊηρ ἴο 
1115 νον [δὴ ἴῃς ψογάς “ψ Ὠ]Οἢ (41) [ἐγοιδῇ μδῖἢ ρσορῃεβιεά δραϊηβί 
4}1} ()ς πδιοηβ᾽ Ψ11] βίαῃά δ5 [6 ᾿τητηδάϊαϊς ἰηἰτοάποῦοη ἴο ἴποδβε ῥσο- 
Ῥδεοῖεϑ, [μα 511} ΤΟ]]ονν ἀροη [ἢ15 Ῥαβϑᾶρα ἴῃ ἴῃ6 ϑερίυαρτηϊ; ΜΏ116 νϑΥ. 
14, ποῖ οσουστίηρ ἴῃ {μαΐ Ν᾽ εγβίοῃ, νν11} 6 ἃ τῃδυρίῃ8] ηοΐβ οσ ρὶοϑβϑβ, δίϊζεγ- 
Ὑναταβ ᾿ῃϑεσίοα 85 βῃοἢ ἠοίοθ5 οἴἴϊθη ψεσα ἈΥ ἃ σοργυίϑίὶ ἴῃ [Π6 ἰεχῖ, δπὰ 
᾿πιοηἀοά ἴο δοοσουηΐ ἔογ ἴῃς ρῥσϑοεάϊηρ ννοσάβ, ον (παῖ [πε ἀείαι!]εα ῥχο- 
Ῥδεςΐεβ ὙΠ ΙΟἢ {ΠΥ ΟΥ̓ ΊΠΔΙΠΥ ἰηϊσοάυοοα μδά Ῥεθα ψἱ πάγαννῃ. 

14, «λαί σεγυε ἐλεγιδείσες 9 ἐλεης αδοὴὺ ΤὨδ ρσοποὺῃ ἐλέγε ἰὰ [(ἢς 
Ἡ. 15 τερεαϊεα ἴοσ ἴῃ86 βακε οὗ εῃρῃαδβίβ, δῃὰ σείει ἴο ἰῃς (μαι άδθδῃβ. 
ἼΠεϊσ Ρρυπιβηπιεηΐ 5041} "6 βανεῖθ. Α5 ἴπῈὺ μανα ἄοῃδ ἴο ἴῃ8 Ρξορ]β οὗ 
Οοά, 50 5411 Ηδ τεφυϊΐαε ἴθ. Τῆς βᾶπια βεηϊτηθηΐ 15 ΘΧΡΓΘΒΒΘα ἴῃ 
Ἐδδ ῬΤΟΡὮΏΘΟΥ 5ΡΘο ΑΙ Υ αἰτοοῖϊοα ἀραϊηβί ΒΑΡΎ οΏ, θυΐ τυτἰτίθη βοῆιθ γϑᾶῦβ 
Ἰλῖοσ, οἢδρ. 1. 29, 11. 24. 

18-.-390. ΤΗΣ ΔΊΝΕ-ΟΥΡ ΟΕ ΟΟΓ᾽ 5 ΕὔΚΥ 15 ΤῸ ΒΕ ὈΕΌΝΚ ΒΥ ΑἸ, 
ΤῊΞ ΝΑΤΙΟΝΒ. . ὶ 

1δ. 10» “τες σα] Τὴ τ ϊ5 βεοϊίοῃ 6 βανα [ἢ ταρίἃ βμυχηθγδαίοῃ 
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[η)6 ψ)ῆ6 σὰ οὗ [Π15 ἔΌΓΥ δὲ τηῖπα Παηάᾶ, δηὰ οδιι56 811} [π6 
τό ὩΔί[Οη5, [Ο ΠΟΙᾺ 1 5εηά (Π66, ἴο ἀτηκ 1, Απά [ΠΏ ΘῪ 58.841} ἀπηκ, 

δΔηα 6 τηονοϑά, δηᾶ θ6 τηδά, Ὀδοδιβα οὗ ἴ[ῆ6 5σνογά [δὲ 1 ψ1}} 
τὴ Βα διηοηρ ἴπεῖ, ΤΏδΩ ἴοοΪκ 1 [6 οὔρ δ ἴδ [0ῈΡ᾽ μδηᾶ, 

δη4 τηδᾶάδ }} [ῃ6 δίοῃς ἴο ἀπηκ, υπίο ψ οῖὴ [ἢ6 ΟΕ. 
χϑ δά 5εηΐ Πη6: 20 τῦΐξ, 7 Θγιβαίθτω, δηᾶ ἴδῈ οἰε5 οὗ 7πάδῇῃ, 

αῃᾶὰ [ἢς6 Κιπρβ τμεγεοῖ, σπᾶ ἴῃ6 ὕὑΠησο5 Ππογοοῦ, ἴο τκα 
πεῖ ἃ ἀεβοϊδίϊοη, Δ δϑίοη βητηθηῖ, ἃ ἢ15ϑῖηρ, δηα ἃ οὔ56 ; 

το ἃ5 27 ὅς [ἢ15 ἀδΔΥ; ῬΒδιδοὴ Κίηρ οὗ Ἐρυρί, διὰ ἢ15 βεσνδηΐϑβ, 

οἱ [8ο586 Κιηρᾷοτηβ ΜΆΘΟΙ βου ὈῈ ἱηνοϊνεα ψῈ [86 Το νν5 ἴῃ πε ονεσ- 
ΤΟΥ. 
λέ τυΐμ ἐπε οὗ ἐλῖς 7,47}} ταοσζε 11 γα ΠΥ, “λὲς τοΐρδεοεῤ, παριεζν 777. 

Τῆς κοηΐηρ οἱ ἀἰδαβίεσ ἴο ἃ Ὀἰζίεσ ἀγαυρῃϊ 15 'τοσυθηῖ ἴῃ ἴῃ6 ΒΙ10]6. 
66 ΟἾΔΡ5. ΧΙΙΧ, 12, 11. 7} ]οὉ χχὶ. 20; 5. Ιχ' 3, Ιχχν. 8; [5. 11. 17, 22} 
ἘζΖεῖς. χχῇ, 31; ΗΔΌ. 11. 15; Βεν. χῖν. 8, χυ]. 4, ΧΥΣ. 3. 

16. ὁε γιονεα1] ΥΘ6]. 
ὁε ρια] ΤῊ ψοσάβ τηθδῃ, Ῥεῆανα 85 τηδάτηθῃ. ὙΠοῖν ἀἰβιηαν αἱ (Ὡς 

ἘΟΥΤΟΙΒ Οἱ ὙΑΥ 5141] θὲ 50 ρτεαΐ, {δὶ 6 ὺ Μ1}} βανα [Ὡς Ὀδαγίηρ οὗ θη 
ἀσγιηκθϑη οἵ 1η58η6. 

ἐλ “τοογα} Ἡδετε Τεσεπυῖδῃ, 45 50 οἴει, τοι γῃβ βυ ἀἀ  ἾῪ ἔσομλ ἄσισε 
ἴο δεῖ, ὅ6ες [ὉΥ οἴδεσ ἰῃηβίδποοϑ [ηἰσοά, σἤδρ. 11. 8 (σ᾽). 

17. Ζ7άεε ἑοοῦ 7 ἐ1ε “:229}] ποῖ Βονενεσ ἴῃ ΔΩΥ ἰἸἴοταὶ ϑδηβθ, ᾿π5ῖ 85 ἴ86 
ΟΡ νὰ5 ποῖ ἃ 11ἴθυαὶ σὰρ, σαϊ δ᾽οὴσ ψ ἢ 115 σοηϊοηῖβ ἃ ἤρυγαίϊνε 6χ- 
ταββϑίοῃ [0 Υ ἴῃς νυ οὐ, Οοα 85 τηδηϊεϑι θα ἴῃ ἃ πδίοηδὶ Ξυ )] ρΔΌοη. 
εῆςα (ἢς νἱόνν, ΜΠ ΙΟἢ ἢδ5 Ὀδεη τηδϊηϊαϊηδά, (αὶ 7 τοι Ῥσγεβεηϊθά 

ἃ ΟΡ ὉΓ δοίυδ] νὶης ἴο [ῃ6 απιραββδάοσβ οὗ ἴπ6ϑ6 γατίουβ βροῦνεβ, 85- 
561} 0164, Δοσογάϊηρ ἴο (15 ἩγΡοίμεβῖβ, ἴοσ σουῃϑβοὶ πὶ Γ6γι54 16 Ππ|, ταύ Ἐς 
ἀἰβιββθά, 85 εὐ Ἐν πρτορα 6. ΤῊ ἤριτα τγα5 5 ΠΟΙ ΘΠΕἾῪ σαττίοα ουὐϊ 
ὈΥ͂ ἴῃς ῥγοοϊαπιαίίοῃ οὗ (σοά᾽5 τηδβϑϑαρθ ἴῃ [εγυβαίθη, ᾿νθηςς 1 ταὶρηϊ 6. 
σοηναγαά ἴο ἴῃς οἴδεοσ πδίϊοῃϑβ υηϊϊεὰ ΌὈΥ ἃ σοϊητίοῃ ἀδηροΥ. 

18. ὙΥῈ τὺ ρεζοεῖνε ἃ ςοσίδί ἢ βυϑβίθιῃ (βσουτἢ ἴ9 βου) ἴῃ [86 δηυταθ- 
ταϊοη. ΑΠΕΥ Τεπιβαίθτη δἀηα [ὰπἀδῃ (Π6 Ῥσορῃδί ἴαϊκος ἰῇ ογάδθσ ἴδ8 
Γαγῖῃοβὲ βου (Εργρί), βουϊῃ-οαϑὶ (2), βουϊῃ-χεβὲ (ῬΉΣ] 1565), εαϑὶ 
(Εάοιι, εἰς.), ψεσί (Τγτε, οἰς.), δαϑί δηᾶ πογίῃναγάβ (Πεάδῃ, οἷο. (ὁ [6 
Μεάε5), δηὰ πηδὶϊν [ῃ6 ποσίῃ ἔδσ δμά πϑᾶσ (νεσ. 26). 

ἄϊρ9:] Ἐοτγ [Πε πὲ οἵ [με ρ]υγαὶ 566 ποῖς Οἡ χίχ. 3- 
ὦ αἰδεοία ον... 866 ποίδθϑ οἢ ν. 30 δηά κυ. τό. 
ας ἱξ ἐς ἐδὲς αΨ] τοὺ ν 811 θ6 δὴ ἱπϑογίίοβ οὗ [Ἐσεταΐδἢ 5 αῆοσ ἴῃς 
δ] 6] τηεηΐ οὔτἢς Ῥγορῆεδου. 

19. “λαγαοΐ])] ἃ Ἰᾶτηα Ὀδϊοπρίηρ ποῖ ἴο δὴ ἱπᾶϊ νι ἀυδ] θυΐ (οοπηρατα Οδραν 
δηά Οαγὴ ἴο ἴῃ τηοηδσοῦῆ 85 συοῆ. ΤΠ ψνοτά 15 ἢοὸ ἀουδί (ορές, ποτα 
ΟΣ 1655 δ] εγϑά ἰῇ 5βῆδρε Ὀγ 115 [γδῃϑτηϊββϑίοῃ ἴο ἃ5 [Ὡσουρὴ Ηορτεν. Αςοοτζά- 
ἰπβ ἴο [Π6 Ἰαϊεβὶ νἱεν ἱτερτεαὶ ἤουβα (οοτήρασα οὐδέ Δ ογίξ), ΜὮ11|6 
οἴποιβ μαννα {πουρῆϊ ἱξ ἴο θὲ εἰμεν (ἢ) ἴτοτὶ ΡῚ Ξε ες ἀδβηϊίε ἀτίϊοῖς δηὰ 
ΟὔΆΟ - κίηρ, οἵ (1) ΡῚ ΒΑ πΞεβυη-ροά, Ἅ Πότ ἴῃς Κίηρ' οὗ Εργρῖ τερσὸ- 
δεηίθά, (ΕῸ; δυϊμοσίε5 566 ϑομαῖ᾽ς 7Ζνοιρά δίδίε Ζαναά:, ἡ. οἵ.) 
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δηᾶ ἢἰ5 ὕῬηποοβ, δηα 811 15 Ῥξορὶε; δπᾶ 4}} [16 τιϊηρ] θη 20 
ῬΘΟΡΙΘ, δηά 411 (ῃ8 Κιηρβ οὗ (πΠ6 ἰαπᾶ οὗ ὕΖ, δπᾶ 4}1 [Π68 
Κίηρε οὗ ἴῃ6 ἰαηᾶ οὗ [6 ῬΒΠ 5 π65, ἀπ Αϑηκείοη, δηά 
ΑΖεδῆ, δηᾶ Ἐκγοη, δπὰ [6 τετηηδηΐ οὗ Αϑῃαοά: Ἐϊάοχῃ, :}- 

απ Μοδῦ, δπὰ ἴῃ6 ομπΠ]άγθη οὗ Απηοη, δηά 411 ἴῃς Κίηρϑβ 21 
οἔ Ἴγτι, δηὰ 411 τῃ6 Κίηρς οἵ ΖΙάοη, δῃὰ ἴπ6 Κίηρβ οὗ 1ῃ6 
15165 ΨὨΙΟΝ γέ Ὀογοπά [δ6 5εα, 1)εάδῃ, δηὰ Το, δα Β02, 53 

40. 21.εὲ »ιῤγρρίεα ῥεοῤ [6] ΤῊΪ5 Ῥῆγαβθ, νυ ῚΟ ἢ ΟσΟυΓΆ5 4150 νοῦ. 24, 566Π15 
ἴο πηδδῃ ἴῃ σθηοσγαὶ ἴμοβα 80 ψὶπουΐ Ὀαὶηρ σοπηδοϊοα ὈΥ ὈΪοοά ΣῊ [ἴῃ 68 
Ὠλίϊοη Πδᾷ ἴοσ οὔθ χεᾶϑοῃ οὐ οἵμεσ αἰϊδοῃβα [Πεηπβαῖναϑβ ἴο 1ξ (σοτΏραζα 1. 
37). ϑόιπα πᾶνα ἰπουρῆϊ (Πδϊ Πέτα [ποσὰ 15 ἃ ρασίϊου αν ζοΐδγθηςσα ἴο τη θγοθ- 

ἴχοορϑ5 ἴτοιῃ [οηἱδ δπᾷ (γα, ῃοσῃ Ἐβδσησηθισῃυ5, ἰαῖμοσ οὐ Ῥῃδγδοἢ- 
ὩΘΟΒΟΉ, δαὰ Ηἰτοά. ΤῊΪ5 πον Εν ΕΥ 15 ΡγΟΌΔΌΪΥ ἴοο Ἰ᾿ἰτἱϊοά ἃ τοϑΐεσεησα. 

αμα αὐ ἐλε ξίμρε οὗ ἐλε ἰαμα οὗ ζ.5] Τῆς ϑερίυαριης Νοσβίοῃ ὁτηῖβ 
ἴπεϑε τνοσάβ, δῃά 11 βὰς θδθὴ βυρροβεά (παὶ ἰΐ ἀἸά 50, ἃ5. Κηονίηρ μα 
ὕΖ ἸΑΥ̓ τους ἴοο ἴασ ποσί ἴο θὲ Ἰηϊγοάιορά δἱ {15 ρατί οὗ [8 θηυπιθγα- 
ἰοη. Οη [ἢ σοῃίγασυ δόνενεσ ὕ2 ἀρρεαῖβ (14π|. ἵν. 21) ἴο ἢανβ Ὀβθὴ 
ἴῃ ἴῃς πεϊρῃρουτῃοοά οὗ Σάμππηαοα, δηᾶ ἐμβοσείοσα μοί ἔδσ ἔτοτπι Εργρί. 

αρα 44. :Ψξεο»] ϑνθῃ ΑΞΉΚοΙοη. 
“4“ξαλ) 8:8, ὙΠ οἢ 15 [6 ογάϊ αΥΥ 5ρ6 1] 1ρ, ΑἸ Πουρἢ [Παΐ δἀορίεα 

Βοσα (δηά ἴῃ δα. 11. 223; 1 Κίηρς ἵν, 2.) 15 ῬΕσῇδρ5 Ὡθᾶσοσ ἴΠ6 ΗΘ. 
2.}ε τορεραρΖ ΟΣ .4..λά4ρα}] Ἐδτ ὑεῖ -Ὡ1η6 γεᾶσϑ Ῥβαταμηθιοῃι5 ργεββϑά 

[ἢ 5Ξἴερε οὗ Αζοΐυβ ψἱῖπουδ ΠΣ οστη ββίοη, 11}1 ΠΑ} ἢ ἴοοῖκ [ῃ6 ῥὈ]δοβ 
(αν). 2 )|εγοά. 11. 157). Τμα Τοἰποϊάθησα 15 ΝΕΙΥ Του ΚΑ 0]6 Ὀείψθθη 
ναὶ νὰ τηϊρῃϊ Βᾶνε ρα ῃεσεά ἂς ἴῃς ᾿ΣἸκοὶγ σεϑαὶτ οὗ ϑυσοῇ ἃ ὑτοίσασίθα 
βίθρο [Ὁ] οννοα Ὀγ οαρίαυγε δρὰ [6 Ἔχργθξϑίοη μεσα "186 σειηηδηῖ οὐ Αϑῃαοά. 
1{ νὰ σοιηρᾶσα [815 Ἰδὲ οὗ ῬΒΣ]ΠἸβεηθ ἴονῃβ νὰ ΘΑΥ] Ὲσ οὔε5 (Τοβἢ. 
ΧΙ. 3; 1 ϑάχῃ. νἱ. 17) ΜῈ ποῖΐίςε (αὶ δῖ 15 ἤδσα νυδηςηρ, 5 1ἰ 15 4150 
Ατηοβ ἱ. 7, 8; Ζερῆῇ. 1]. 4; δῃηά Ζεοῇ. ἰχ. 5,» 6. [Ιὲὶ 5 ποῖ ΔΡρδΥΘΉΓΥ 
45 δοϊοηρσίωρ ἴο Πυἀδῃ (μαᾶϊ 1ἴ 5 οταϊττεα ἴῃ ἴἢ656 ὑΪδοαβ, ἴογ ἰῃουρῇ 
τα κδϑη ΌὉΥ ᾿δνιὰ (τ (ἤτοηῃ. χνἹ]. 1) 1ἴ τεσονεσεᾶ ἱμἀδρεηάθησα δίζεσνγασαβ 
(ι Κίηρβ 1. 20). ΤῈ σεάϑου [ῃογείοσε ρσοῦδθὶν 45 [μα ἀϊ νγνὰϑ ὯῸ ἸΟΏΡΕΓ 
ἃ βερασαῖας Κἰηράοσῃ. 5 
2. 7.5] ΤῊϊβ ἔοστα ἴῃ ρἷδοβ οὗ ἴγτε 15 Τουηᾶ ἰη {πὸ ΕὩρ. δεῖ. 

οὗ ]Τεγεπῖδῃ, ἘΖεκίοὶ, Ηοβθα, Απιος, Ζεομαυδῃ, θεϑι465 [6 ΑΡροςσγρμαὶ 
ΒοοΙκ5 οἵ Εξάσαδϑβ, [6 δη ΜδςἼοᾶρεαβ. 

Ζέάο»] ἴμε ογάϊηδευ ἴοππα οὗ [6 βαῖῶς ἰῷ ἢ Ο. Τι, (Οοπιρατσε χκνῖ!. 3, 
ΧΙ. 4. ϑ]᾽άοῃ ἤονανεσ, ϑνὩ]Οἢ 45 ἴῃ Οσεεὶκ ἴοστηῃ 15 [δὶ μά οἢ οσσυζβ 
ζπ ἴδ Ν, Τ΄, τε δηὰ αἷϑο ἰῃ ὅξῆῃ. χ. 15, 19. ΤῊ 51 0}1}18Σ ἀβᾶρα ἴῃ (ἢ 6 
Ὡδῖηδ Ζίομ (00) τῇδ ὍΣ σοτηραχαά. 

ἐσ(25] τῶοσα ἐϊτογαῖγ, ἐμλαῤιίδα φίαςεσ. ὙΠ ψογὰ 15 υϑεά Ποσαν ῦ 
τηοβὶ σοημηοηἶ οὗ [Π6 ΡΪασθβ ἡ ἢ ὙγΘΓΘ, ΤΟΌΡὮΪ ϑρεακίησ, ννεϑὶ οὗ 
Ῥα]οξίίης, δπά [λυ5 ἐξ μδα βρεοΐδὶ σϑέδσεηςθ ἴο ἴῃς ἰϑίδπάς οἵ (πε Οτγεοΐδῃ 
ΑΑὐοβῖρεῖϊαρσο. 

23. 2 εάα"] ἃ ἰδὲ ἀεϑοθηεάᾶ ἔτουι ΑΡγαματη ὈΥ ἢϊ5 νυ] Κείυταῃ 
(6εη. χχν. 3) δῃὰ ἀνε τηρ 5.Ε. οἱ Ἑάο. ΤΆΕΙΓ σατανδὴβ τηαἰηϊαϊηοα 
ἃ ἴτδὰς Ὀείνψεθη Ἴγτε δηὰ Ασαρῖὰ [ΕΖοὶς, χχυὶ. 15) 20). 
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24 Δηά 411 ζλαξ αγέ ἴὰ ἴῃς υηοβὲ σογηοῖβ, δπᾶ 411 [πΠ6 Κίπρε 
οὗ Ατδῦῖα, δηᾶ 411] [Π6 Κιπρβ οὗ ἴῃ6 πηηρὶ θα ῬδορΙα {παῖ 

25 ἦν ε}} 1η 1Π6 ἀεσβεγί, δηα 411 [ῃη6 ἰῖηρβ οὗ Ζισγητι, δηᾶ 411} [ῃς 
26 Κηρς οὗ Ε]Δπὶ, δηᾶ 411 (6 Κίηρα οὗ ἴη6 Μεάβδ5, δπά ἃ]] τῇς 

Κίηρβ ὁ [π6 ποσί, ἔασ δηᾶ πϑᾶῦ, οἠβ σι δηοίθοσ, δηὰ 4]} 
[η6 Κιηράοτηβ οὗ ἴμ6 νοι], ψ Ὡ]οἢ ἀγέ ἀροη ἴῃς ἕδος οὗ ἴῃ 6 
Θαυίἢ : δηὰ [δ Κιίηρ οὗ Θμοϑῆδος 5114}} ἀγίηὶς δέϊοσ ἰΏθση. 

7:;»4] ἀεβοεηάδηί5 οὗ [βϑῃῃτηδοϊ (θη. χχν. 165). 
382] 8εε ἀξη. χχὶῖϊ 21. ΕΠΠδυ ψν 85 ἃ Βυζίίε (Ἰοῦ χχχὶϊ. 2). 
αἷ ἐλαΐξ αγε ἐρ τ.ε τένισεί 507)71675] Ἐοτ ἃ τῶοσζε σοιτεοῖ γοηδεγίηρ 566 

ποία οἡ ἶχ. 26, δηᾷ ἴογ ἴῃ ρεύβοῃβ χείεττθά ἴο ἤοσὲ χ]ῖχ. 28, 32. 
24, 4“41γαδία] ἴῃ Ῥατὶ πϑὰσ Ῥαθβίίηθ. 
ζλε ηεῖρρίεα βαρ] 566 Ὠοῖΐδ ΟἹ ΜΕΥ, 20. 
26. Ζ2»"γ1)] ΤῊϊ5 πᾶπὶῈ 85 (δαΐ οὗ ἃ ρβορὶθ οὐσυζβ ἤδγα ΟΥΪγ. [{ϊς ' 

ΠΟΙΏΙΏΟΠΪΥ σοηποοίοα ψΠ Ζίπιγδη, σδοη οὗ ΑΡσαῆαπι ὈὉΥ Κείυτδῃ (Οεδη. 
χχν. 2). Αἥἕ Ρεορὶς οὗ 5:11} Ὶ πᾶπιὸ τὰ βαἰὰ ἴο ἤδανα οσσυρί θα ἃ ἰοστῖ- 
ΤΟΥ Ὀεοΐνοθῃ Ασαρία δῃὰ Ῥοιβία. ΤῊ πουὰ ἀρτεὰ 1 ἴῃς Τοηϊεχί 
εἴα. 
ΞΕ αρι] Ῥοχϑβία. 
26. αὶ ἐλε ξύίμρε οὗ ἐδε πογ] Ῥαῖ ἴῃ ναριεῖγ, δ5 ἄνε!]ηρ Βεγοηὰ 

[ῃ6 Κεη οὗ (86 ϑγδϑ} ἰ9 ἢ πδίϊοη. ' 
«υλίεΐ αγό μῤονρ ἐλε γα οὗ ἐλε ἐαγί}] ΤἸμῖ5 ψουϊὰ ποῖ βυρρερὶ ἴο 186 

]ον 5} ΘαΥ, ἃ5 1ἰ ἄοες ἴο υ5, ἴῆς {πουρῆϊς οὗ ΔΌϑο] αἴεἰγ αηΐϊνευϑαὶ ἀοπηϊηΐοη 
ου ἴδε ρατί οὗ Βαῦγοη. Ταΐβ νὰ 566 ἴτοῃ βοῇ ρᾶβϑαρεβ δ5 Πδη. 1]. 38, 
ἦν. 22, ΏεΓΕ (ἢ6 56η86 ἰηἰδηεά ἴο Ὀ6 σοηνεγεά σδῃπηοῖ 6 ἴῃ δοοοσάδῃος 
ψ ἢ (η6 Ξουηά οὗ ἴῃς ψοχάβ (Κϑὴ 116 γα ]]γ. 

ξίγερ᾽ οὗ δλεελαολὶ] «λερλαεῖ Ὧδ5 Ὀεθη ἴακθὴ ΌΥ βοιὴς 85 δαυϊναϊθηϊ ἴο 
Ἧγ (9), ἃ εἰϊγ σςοῃίαἰπίηρ᾽ ἃ νΕΙῪ σοἸε γαϊεα ἴερ]α οὗ ἴΠ6 τηοοη-ροὰ, 
Ὦοβα Ὡδη6, ἃ5 1 σδὴ Ὀ6 5ῆδνγῃ, Μῶ5, ΟΥἁ τηϊρῆϊ ἢανα Ὀδοη, τοδα ἴῃ οὴα 
οὔτἣε δηοϊθηϊ ἀϊαϊεοίβ οὗ ΒαΌγ]οη 85 ΘΒ Ισμακὶ (αν). Φ7εγοά. 1. Ὁ. 505, δοὔ). 
ΤῊΪς 15 Πού νΥ ᾿ργο ρα Ὁ ]6. «λφελαελ 15 ταῖμοσ-Ξ ϑαδεί (ΒΑΌΥ]οΩ) ἐῃ 
δοοοσάδηος 1 ἃ βεοσεῖ (Καρα]]1511ς) σγβίθτῃ οὗ νυ τηρ ἀδίίηρ ἔτομλ δἢ 
ὉΠΚηον,Ω ΔΠ Ι  Ό Υ διηοησ [ἢ6 ενβ. ὙΤῊΪ5 ογυβίειη ἴοοῖκ αἱ δσεηὶ ἔογμης, 
οὗ ψ ΒΟ. [ἢ]5 (ςα]16ἃ 42ῤα5}) σοῃβὶϑίβ ἴῃ βυ ϑςαπρ' ἴῃς ἰασὶ Ἰεϊίοσ οὗ ἰἢ6 
ἩΦΘΡ. αἱρῃαροὶ ἴοσ [ῆς ἢχϑοῖ, (ἢ αὶ Ὀυϊ οἠα ἔοσ ἴδ βοοοηά δῃά 50 οῃ. 
5} 58 (ἢ Μ1}} ου [815 ῥσϊμοῖρὶς ἴα ἴῃς Ρίαοος οὗ ΒΒΊΙ, Ὑτῆἱϊβ ἰ5 οοῃ- 
δυτηθά Ὀγ 11. 41, ετο ΘΠ ΘϑῃδΟῦ δηᾶ Βδῦυϊοη οσοὺσ ἰῇ Ῥάσα]1]6] οἰδυϑεϑ. 
Αποίδοσ ᾿ηβίδησα οἵ [Πΐ5 15 β6θὴ ἴῃ 11. 1, οσα [η6 ΗΘΡ. ξ Β Κα Μὰ ΥἹ 
ἴοσ “τῇς τηϊάςξι οἵ ἴπθτῃ ἴηι τίϑβα ὉΡ δραϊηϑί πὰρ ̓" Ὀδοοπηθβ, θη ἴδυς 
ἰτδηϑηυϊοά, ΟΑΘΌΙΜ-Ο(μαϊάδθαηβ, ΜΙ ἢ 15 [86 δοῖυδϊὶ τεπάδσίηρσ οὗ 
116 ϑεριυδρίηι. ὙΠΟΥ Πονανεῦ οτἱέ ἴἢ6 ΨΠΏΟΪα οἷαυδα ἴῃ ἴῃ6 ῥγεβεπῖ 

5556 δηᾶ 1ἴῃ6 ψοσὰ ΘΠΕΘΏ ΟΣ ἴῃ 1ἱ. 41. [1 τηαϊ νοσζὰ Ὀὲ ἱηιδηἀεὰ ἴο 
6 ΠΕΤΙΒΘΗΙΙ ἴῃ 1156} δ5 ;ψῈ]] δηῃᾷ ποῖ ἴο 6 τ ΣΟΥ 84 ἰγαηβδτλυίαῖοη οὗ 

Βαθεῖ, 1 Ὑ}1}1 τηδαῃ εἰϊἴῃο (1) ἃ τηαββ οὐὗἨ ρθορῖθ οὐ Ὀυϊάϊηρβ, οὐ (11) ἃ 
βἰηκίηρ, ἀονα]}, ἴῃ νὨϊοἢ σαθα 1ἰ. ὅᾳ νν}}} οοηιαΐῃ δὴ δ᾽] υϑίοη ἰὸ τη ϊ5 
ὭδΙΏΘ. 

, 
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Τπεζγείογα ἴθοιι 5041{ 54Υ υπίο ἴδῃ, ΤὮϊ5 βαιτἢ [6 ΓΟΒΡ οὗ 27 
Ὠοϑῖβ, ἴ[η6 ἀοάἄ οὗ Ι5Γ86]; ὉΠΩΚ γο, δηᾶ Ὀὲ ἀπιῆκθοη, δηά 
ΒΡι1Ί6, δηᾶ 1[4]1, δῃᾶ 1138 ΠῸ τήογθ, Ὀδοδιβα οὗ [ῃ6 βινογά 
ΨΏΙΟΝ 1 ν1}} ΜΡ δι ΟῊβ ΥΟ 1. Απά 11 58.411 6, 1ξ Τῇ6Υ «8 
τείαβα ἴο ἴα [26 οὰρ δἱ [ἢϊὴηθ6 Βαμα το ἀπηκ, [6 5}Α]ῖ 
ἴοι 581Υ τπηΐο πο, Τῆϊ5 δι τῃ6 ΤΟᾺΡ οὗ Ὠοβίβ ; Υ8 
584}} σαγίδιν ἀγηκ. ἘῸΓ]Ο, 1 Ὀερία ἴο ὈΠπρ ΘΝ] οἡ [6 29 
Οἵ ΏΪΟΒ 15 οΔ]16 ἃ ὈΥ ΤΥ Ὡδηγ6, δηα 5ῃου]ἃ γε Ὀ6 υἱοῦ 
ὈΠΡΌΙΒμΕα Ὑα 5}4}} ποῖ 6 ὉὈΠΡΙΒΠΘα ; ἴογ 1 τυῦἹ ς4}]} 
ἴογ ἃ βϑύνοσα προῃ 4}} [Π6 ᾿πῃδὈϊίδηῖβ οὗ [6 δαγίῃ, 5διἢ (ἢ 6 
ΤΟᾺΡ οὗ Ποβίβι ὙΠεγείοσθ ῬΓΟΡΏΘΘΥ των δραϊηβῖ ἀνὰ 41] 30 
[λ656 ψοζγάβ, δηά 58Ὺ υπΐο ΠΘ ΓῺ, 

20--,,8. 7726 πα υμοι 20 οὐγῖέ ὠῤοῃμ αἱ 116 Ὁ ο 116 
ἐαγ]λ. 

ΙΕ 1.ΟΚΡ 5841] τοᾶγ ἕτοτι οῃ Ἠἰἱρῇ, 
Αμπά υἱζίεοι ἢ15 νοῖςε ἔγοσῃ 818 μοῖγ Ββαριδῦοῃ ; 
Ηδξ 5841] τ ΒΕΠΥ τοῦ ὉΡΟῺ 15 ΒΑὈΙΔΏοΩ; 
Ηδ 58}8]}] ρῖνε ἃ 5Βῃουῖΐ, 85 ἴδ υ [μαΐ ἰτεδά 26 ργαῤές,. 
Αραϊηϑί 8}1 [6 ᾿πηδΌιϊδηΐς οὗ [Π6 δδυίῃ. 
Α Ὡοΐδ6 5}4]] σοιὴδ δύση ἴο ἴῃη6 δηᾶς οὗ ἴπ6 δαγί ; 31 

σλαϊ! ἀγίμξ αὐεν ἐδ: Τα ἴση οὗ Βαρυΐομ 5181} 1561 σους ἴο 
ΓΙ5Ή. 
28, 29. Ἐεϑββίδῃςθ ἰβ ναΐη, [{ οά᾿ 5 ονῃ ρεορὶδ βυῆδεσ, τυ σι τ Οσα 

ἴλ6 Βεδίμθη, ' 

80---38.(. ΤῊΞ ἸΌΏΘΟΜΕΝΤ ΤῸ ΟΟΜΒΕ ὕΡΟΝ ΑΙ,], ΤῊΗΕ ῬΕΟΡΙΙῈΘ ΟΕ 

ΤΗῈ ἙΑΛΕΤΗ, 

80. 772: Ζογιὶ «λα]ϊ γοαγ}] Τῆς ἤρυτε ἴῃ [15 βθοιίοῃ 15 ἐμαὶ οὗ ἃ Ἰίοη 
οοταΐηρ ἔοσῖ ἢ ἤοτι ἢἷ5 σονετζί, δῃα (ου γ]ρ ΌΥ ϊ5 ΔΡΡρτοδοῦ {μ6 β5ῇερ- 
μοζᾶς απὰ {πεὶς ἤροκβ. Ὑβοτα .5 πὸ βοᾶρα ἂμά [μ6 5ἰαΐῃ οονοσ ἴμ6 
[ΠῚ εὐ 
ΒΝ λῆς λαῤδίβαξο᾽:] αραϊπδὺ }1: Ῥαβίασθ. ΤῊς ψοχά 1η 1Π6 ΗδΌ. ἰ5 [6 

ΒΆΤΔ6 85 ἴῃ ΧΧἸΪ, 3, ΏΕΙΕ 566 ποίς. [{ 15 ἰτηροτίδπί [Παἰ 1 5Βῃου]ὰ ποὶ 
6 τοηδεχεὰ λαδίίαξίογε θτα ἢ ἴῃ6 Ἐηρ, Ἄεῖβ., 45 1ἴ 15 σοη(ταβίϑα [ῃ. 
56:56 Ὑ1Γ [ἴῃς “ΠΟΙΥ Βαβι αιίοη,᾽ μεάνεῃ, οὗ ἴῃς ῥγονίοιιβ οἰδιβα, δῃα τη 5 
[}ς Ιαπὰ οὗ [ῃε σβοβεῃ ρξορῖβ. 

Ζ “λοπέ] Ἰοσαῖ]γ, α νἹρίαρε σλομέ, ἀοτὶνεα ἰτοῖὴ ἃ τοοῖ τποδηΐηρ ἴο ἰσα τ ρ, 
Δα Δἰυάϊηρσ ἴο [Π6 ΟΥΥ ΠΏ ὙΕΙΟΩ ἐπα ἐτεδάοιβ οὔ ἴῃ6 ῬΥΆΡΕΒ ι56ἀ ἴο͵ 
δῃϊτηδῖα {Π6Ὶ; (0]]. 6 866 Ββοψενοσ (δαὶ ἴῃς ψοσζὰ πρῃϊ αἷβθοὸ τρθδῃ, 
ἃ Ὀδῖι]6 5σῃουαϊ. (Οομηρατσζό 1. 14 ἴοσ 115 ι;56 8ἃ5 ἀραϊηβὶ Βδῦυ]οη. 

31. 44 πο] ὙΤὴθ ψοζὰ ἀδηοίεβ ἃ βδουηά {κα ἴῃ {τχαταρ]ηρ οὗ ἃ, 
ταυεἰϊααα συ ἢ δ5 Δ ΔΙΙΏΥ. [{ 15 νΔΊ  ΟΌ 5]. τοηδεοχοα ἰῃ (6 Εηρ.  ΈΓ5. 
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Ἐογ [Π6 ΓΟΒΡ δίῃ ἃ ΟΠ ΓΟΝΘΙΘΥ Δ [6 Ὡδί]Οη5, 
Ἐς τοῦ ρ]εδά νι 4}} Η6 5} ; : 
ΗΔ 1} εῖνα ἴμθηὶ ζλαξ αγέ νἱοϊκεα το {16 σινοτχά, βαῖ τ [ἢ 6 

ΤΟΚΌ. 
ΤἼυβ δα: [ῃΠ6 ΤῸΚΡ οὗ Βοβῖϑ, 
ΒεΠοΙΪά, ον] τἀαί ρο ἰουτἢ ἔτοτι ἡδίίοη ἴο πδίϊοῃ, 
Απὰ ἃ ρτεαῖ ψῃ ΠΝ 1ηα 5}4}1] Ὀ6 ταϊβεὰ ὉΡ ἔγοσῃ [16 οοδϑβίβ 

οὗ [η6 δδγίῃ, 
Απὰ [ἢδ 5Ϊαϊη οὗ ἴῃ6 ΓΟΚΡ 58}4]1 θὲ δἱ [πὶ ἄδυ 
τοῖα 956 δῃα οὗ ἴ86 δαγίῃ ὄνβεῇ υηΐο ἴδε οὐάεζ δηᾷ οὗ ἴῃ 6 

δδγίῃ : 
ΤΊΉΘΥ 58.411 ποῖ Ὀ6 Ἰατηδηςθαᾶ, πειίμον ρα μογοᾷ, ἢοσ Ὀυγοά; 
ΤΠΕΥ 5}4}1 Ὀ6 ἀπηρ ἃροη [86 ρτοιῃηά, 
ἩονΪ, γε βῃθρῃογάβ, δηᾶ ον ; 
Απᾶ νον γουγβεῖνεβ 2: ζῴς ἀφῆές, γε ῬυθΟΙραὶ οὗἩ (ἢ 6 

ἤοςΚκ: 
Ἐοῖ ἴῃε ἄδγβ οἵ γουγ ϑἰδυρῃῖον δηᾶ οὗ γοιγ ἀἸβρουβ: οἢ5 

816 ΔΟσΟΙΏΡ]15Π6α, 
Απᾷά γε 5841] [411 πκὸ ἃ ρ]αβδῃΐϊ νββ8εῖ. 

15. ΧΙ, 4, “4 ἐμεηείοις ΠΟΙ56 7) 15. χν]!. 12, “(ἢς γκελίγρ οὗ παοῃβ... 
κε (6 σωελίμρ οὗ τα νψναΐεῖς ; Ἡόοβαᾶ χ. 14, ““Ἰδοζαίοσε 5}]} 
ἃ ζιερηξ ατὶβα :) Ατηοβ 11. 2, “" Μοδρ 5}4]1] ἀϊα νὰ Ζρρείζ.᾽ 

λαξᾷ α εομΖγοῦεογ.. τὴ ῥίεασϊ το} ϑεὲ ποίβ οἡ ἰϊ. 9, 3. γε 
ἢανς μοῖε ἰῆς βατὴς ἴνο ΗςεΌ. νεσῦϑβ δῃά ἴῃ [ἢΠε βάῖὴδ ογσγάεσ. ἴ1ὴ (ἢ ἰυστοοσ 
οἴαυδα ἰμογείοσα αοὰ 15 δ5 1 ψασα ἴῃς ῥχοβεοιίοσ δηὰ ἴῃ ἴῃ Ἰαϊζοσ ἴῃ 6 
Ἰυάσε, Ψ11 αῖνο Ἰπάρτηθχῦ. 

ἀε τυ γίνε ἐλενε ἐλαξ αγε τυϊεξεα ] 1ἰτατα γ, (45 ἰοτὴ) ἐς τυϊεξεά ἀξ τοὐ] 
σε ἐλερε. Τῆι ἴῃς οδήεοϊ οὗ [με νεγῦ 15 τηδάδ τῆοσε δ ρῃαῖίο. 
82. τυλίγίχυέμα) ὑθχηροβῦ, ἃ5 ἰῃ Χχὶϊ!. 10. 
88. {06 «ἰαΐγε οΥ ἐλε 20γ4] Ἑὸοσ ἴῃ6 Ρῆγαβε σοπίρασζο [5. ἰχτΐ. τό. 
84. τυαλίστυ γοιγεεῖνες ἐγ: ἐλε ας }49] 888 ποία ου νἱ. 26. οἷΐ (τονε 

Ζλε ργομρα) 15 ἴῃ6 Ῥσόορδῦϊα τηθαηΐϊησ ἤθσα, ἴῃ6 ψοσᾶβς “ἰῃ (ἢ)6 85 Πῃοβ᾽ 
Ῥεΐηρ δἀάἀεὰ Δρραγθη ΠΥ ΟὨΪΥ Ὀδοδῦθα ΠΟΥ͂ οσοὺσ ἰπ ἴΠ6 Ηδεῦ. οὗ (δς 
ΟἴΒΕΣ Ρᾶϑϑᾶρε. 
2γἱποίαί οὗ ἐλε ο.}] ποῖ βαυϊναϊεπε ΜΠ ὁ Ξμορδογάς,᾽ δἰ πουρἢ 

ῬᾶΓΑ]16] ἴο ἰξ ἴῃ [6 σοηῃβιπισίου, Ὀαΐ ταῖμοσ, οὨϊθῖ διηοηρ ἴῃς 5ῃ6ερ, 
Ὁ ΘΔ ομεβ οὗ ἴμ6 Ῥεορὶβ, ῇοβα σϑηῖ δηά το θ5 ἀνδὶ] ποϊῃϊηρσ ποῦν. 

απο ο7 γοτν δε ρεγ ον} ΤῺ ΗΘ}. 15 αἰ βίους ἴῃ Ροΐηϊ οὗ σσαζητηδσ. 
ΤῊΣ δεβὶ σεπάδσίηρ 566 η15 ἴο Ρ6, “Ἵμ4] 7 τευἱ ϊ σέεῥενγτε γοώ. Αὐοογαϊηρ) 
" ψΟχὰβ “δσα δοσοιῃρ] 5ῃ6α ᾽ Ψ11] τεΐδσ ἴο “ ἴῃς ἀδγβ οἵ γοὺχ 5'δυρῃίον᾽" 
ΟὨΪγ. 

ἐξέ α ῥίεαταμέ υέσ5εΠ Τὴ οτάεσ ποῖ ἴο σῆδηρε [6 ἤρτιγα 50 δΌσυΡΕΪ, 
ὙΙΟΝ Βούνανοσ 15 αυϊῖα ἰῃ Κααρίηρ Ψ]Ὦ 7ογαπδἢ 5 βίγὶο, ἰξὲ Ἠδς δώ 
Ῥτοροββά ἴο αἰΐεσ ἰῃς Ηδερ. τεδάϊηρ' 5 ρ ΒΥ ἔοσ 16 Ρυγροβε οὗ τεμάδσίησ 
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Απὰ [6 5ῃερμογαβ 5041} ἤανθ ὯῸ ΨΔΑΥ ἴο Ηδ6ς, 35 
Νοῖ [86 Ρῥυῖηο!ρ8] οὗ ἴῃς βοοῖϊ ἴο Ἔβοδρϑ. ' 
Α νοΐος οὗ 186 οἴ οὗ ἴῃ βῃερμεγά, 35 
Απῃά ἃ ον] πρ οὗ [26 ΡΠ ΏΟΙΡΑΙ] οὗ [ἢ6 Ηοοκ, «λαν δὲ Ζεατά: 
Ἐὸγ ἴΠ6 ΤῸΒΡ λαξά 5ροιϊ]δᾶ {Ποὶνγ ραβίυγε, , 
Απά [86 ρδδοοδῦϊε δοϊίδοηβ ἀγα οαΐ ἄονῃ 37 
Βδοδυβα οὗ [μ6 ἤεῖοα δῆροσ οὗ [ῃ6 ΓΟΚΡ. 
ΗΔ Βαιῇ ἐογβακϑη ἢ15 οονοσί, 85 ἴῃ6 "οη: 33 
Ἐοσ τῇ εῖγ Ἰαπᾶ 15 ἀδβοϊδίε 
Βεοδιβα οὗ ([μ6 δεγοθηθδθ5 οὗ [Π6 ΟΡ Υθϑϑ0υ, 
Απά Ὀεοδιιβ6 οὗ ἢ15 ἤξσοα δῆρε. 

ΓΗΑρ. ΧΧΥῚ. 1τ--ό. “Α΄ χευ τυογάς οὗ οἶδ»! τυαγηΐρρ, 
αὐὐαγεςεοά 10 2.4 2εοῤίς εοἰεεζέσεζν. 

Ιῃ (6 Ῥεριηηϊηρ οὗ [δ τεῖρῃ οὗ 76 μοϊαϊκίπὶ ἴῃ6 5δοῃ οἵ 2θ 

ἐἔξε ελοσένε γαηι5. Ἐχνδα ὙΠ} ἴῃς πον τεδάϊηρ πονανοσ ποτα ἰ5 ἃ ἀϊῆΕΠλν 
οὐ 1 (ταηϑαίϊηρ ἴἢυ5, ἀηα ἴἰο [15 γα τῇδ δὰ ἴμαϊ (86 ἤἥρυτε οὗ ἃ 
ψέσσεῖ ἴῃ 5 ἢ ἃ σοηποχίοῃ ἢδ5 Ὀθθῶ Δἰγεδαῦ  υδεα ὈΥ ΤΘτγαιλῖδῇ (ΟΡ. 
ΧΧΙΙ. 18). δῖε ἃ σνεβϑβεὶ οὗ ἔγαριϊε τηδίοσίδὶ ΟΥ̓ ἃ 1411 δῃὰ Ἵοοηῃβεαυθηῖ 
(ταοῖυτα κυ 6] οοᾶς65 ἴο Ὀ6 οὗ ΔΩΥ να]ὰ6. 

86. «ἀαϊί ἐξ ἀεαγα] Τδόβθο ψοσγάς ἀσὸ Ὀδβὶ οὐ θα. Τδυς γὸ 58}4]] 
Ῥεῖϊεσ σεῖ (ῃς ἴοσος οὗ (Ὡ6 ῥσορῃεῖβ Ἔχοϊδῃγαϊΐζοη, ΠΟ Ὦ 15 ἱπ δοὶ ἴῃ 6 
τ ψ ΠΟ 6 Πᾶς σα]]ε ἃ ὑροῦ τ οτὰ (νεσ. 34) ἴο τραῖκα αηᾶ ἡ ϊοἢ ἢ ΔἸτοδαν 
ΘΆ15. 
λαΐᾷ “2οἽ 44) ΒΡΟΊ16 18. 
371. δλαῤίζαξϊο»5} Ὀειίογ, 2ασίμγες. Ὑὴς ΗδΌ. νποχά ἰ5 ποῖ Βοψενοῦ 

ἜΧΔΟΙΥ (δα 5Ξδῃ16 85 ἴῃ ψεσ. 30. : 
εξ στο» Ὀεϊίεσ, 2τΖ ἐο τἰΐσος. ὅ6Ὲ ἡοίθβ οἡ νἹἱ. 14. στα (ἢς 

ΗδὉ. νοτῦ 15 ἴῃς βαπῖθ6. Τῆεβα ρῬαβίυγοβ 50 [δἰ οὶ ν δρουηάϊησ ἱῃ ἤοοϊκβ 
ΔΙ ὩΟΥ͂ 5116 ηἴ ; ἴῃ οἴπεσ ψοσγάβ ἴῃς σουπίσυ 15 δεπυάεά οὗ 115 ἱΠΒαΡιϊδηΐϑ. 

88.Ὀ. “1ὲ λαίλ ,ογεαξόρε δὲς εουεγε]ῇ «4. τερεϊ του οὗ (ἢ6 ἥρσυτε Ὑ1Ὲ 
ὙἘΙΟῊ ἴῃς βεοίίοη ορεηπθά. ΤΏΘΙ,οτὰ 15 ροηο ἰοσί ἱὴ ψυδίῃ ἴο αν ψαϑίς. 

2λε Μεγερεες 97 ἐλέ οὐ ῥ᾽ ε5507}] Ονηηρ ἴἰο ἴῃς ψογὰ τεηδοσεα “ορρτθϑ- 
βογ᾽ Ῥεϊηρ βοδσοεῖγν ἔου πα 6ἰβεννεσα Ἔχοθρί 85 δὴ δά]εοίϊνε ἴῃ [η6 Ἵχρσοβ- 
βίου ““ορρσγεβϑίηρ 5σϑνψοσζαὰ ᾽᾽ (χῖνὶ. 16 δπὰ 1]. τ6), ἃ τεδάϊηρ ψΕς ἢ ὉΥ ἃ 5 σῆς 
αἰτεγαϊοη οὗ ἴῃς ΗδΌ. ἰεχί γε τη  οὈνίαΐῃ Ὠεζο, ἴῃδἱ τοδάϊηρ 88 Ὀδθη 
δΔἀορίοα ΌΥ 5οπιθ. Τῆς (1,2[10] Ν υ]ραῖθ στοπάσες ἢς Ηδῦ. ψοτά ἀρονε 
τείεσγεά ἴο ἴῃ 118 τῆοσθ οσγάϊπαυν 56 ῆ56 οὗ ὦ σσύε, δὰ Σϊ ἢδ5 δοσοσαάϊησ)ν 
Ὀεεη βυρροβξοᾶ ἴῃδὶ ἴῃς Βαρυ])οηίδῃ στοῦ Ὀοσγα ϑοἣ ἃ ἀσνίοα οἡ {Πεὶγ 
βἰαπάασας. ὙΠῚ5 ΠΟΎΘΥΟΥ 5 11{{16 ταοσὰ [ἤδη οοπ͵οοίαταὶ. Οἡ [π6 ψο]ς 
ἴθεζε 568 0 ὨΘΟΘΘ51Υ ἴο δἰΐεσ (ῃ6 τεδάϊηρ᾽ οὗ [6 ΗδὈ. ἰεχί. 

ΓΗΑΡ. ΧΧΥῚ. 1--ὁ6. Α ΕἘΕΞΝ ΨΟΚΌΘ ΟΕ ΘΟΙῈΜΝ ΨΑΆΝΙΝΟ, 
ΑΠΒΕΘΒΕΏ ΤῸ ΤΗῈ ΡΕΟΡΙῈ ΟΟΙΕΟΤΙΨΕΙΥ. 

1, 7|1}ε δορέργίηρ ο7 λέ γεΐργε οὗ ϑ λοίαξί»ε] Ἐσρτ ἃ ἀἰβουβίοη οὔ ἢ ς 
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᾿7οβιδῇ Κίῃρ οὗ ̓ υἀδῇ σᾶ [ἢ15 νογὰ ἔγομι ἴΠ6 1, ῈΡ, βαυϊῃν, 
4 Γμὰβ 541} ἴῃ6 ΤΟΚῸ ; ϑιδηᾶ 1ἢ ἴμε οουτί οὗ [6 ΠΟΒΌ 5 
Ποιβ6, δηπᾶ βρεαὶς υηΐο 811 [ἴῃς οἰ65 οὗ Τ᾿ υᾶδῃ, ψὨ]ΟὮ σοι α 
ἴο ΜΟΙΒΏΙΡ “2: ἴῃς ΤΟΒΡ᾿ 5 Πουι56, 411 [η6 ψογας [δι 1 σοστὰ- 

3 Δ ηα [Π66 ἴο βροαὶς αηΐο ἴἤδτ ; αἰ] ]5ἢ ποῖ ἃ ψοτχα : 1 50 
ως δ6 [Π6Υ ν21Ω1}1 Πεάγκθη, δῃᾶ [Ἰγῃ ἜΥΘΙῪ ΠλΔῊ ἔγοιῃ Ὦ15 6} ΜὙΑΥ, 
[δὲ 1 τηΔῪ τερθῃΐ πλα οὗ [6 6ν1}, ΠΙοἢ 1 Ῥυγροβα ἴο ἄο 

4 απίο ἴδε Ὀδοδιιβε οὗ (ἢς εν1} οὗ [μεῖν ἀοϊηρθ. Απά ἴδοι 
βῆδ!ς 54Υ υηΐο ἴδ, ΤῊϊ5 δι ἴῃ6 ΤΌΞΟ; 1 γε ψ1}} ποῖ 
Ἠρδιίκθη ἴο 126, ἴο γγ8 1 1ῃ ΤΩΥ̓ αν, ΨὨΙΟΝ 1 Ὠᾶνα 8εῖ θεΐοσα 

«γοῦ, ἴο Ὠραγκοο ἴο ἴΠ6 ψογας οὗ ΤῊΥ ϑενδηΐβ [86 Ῥτορῃοῖβ, 
Ποῖα 1 βεηΐ υπηΐο γοιι, ὈοΓῈ ΤΠδίηρ ὉΡ εαγῖγ, δηῆ βεηάϊῃ 

α ἑἦογι, ὈμὰῈ γε ἢᾶνα ποῖ Ὠδαγκοηδά ; (δ Ψ1]11 τρακα (815 
μοῖβ6 {πκ6 ΘΏΠ]Ο,, ἀπ Μ11 τηάῖα (15 ΟἸΥ ἃ οὐτδ6 ἴο 8]} 
16 πδίίοῃϑβ οὗ [16 ϑαγίῃ, 

αυοσίοῃ, ἡ μεῖμοΥ 656 νοσβοβ ΔΥΘ ἃ ΒΌΠΙΠΛΔΤΥ Οὗ ΟΠ 4ρ5. ΥἹ].----Χ., 566 ποΐδ 
αἵ [ῃε Ὀερίπηϊηρ' οὗ σμΔΡ. νἱ]. ὙΤῊϊ5 Ομαρῖοσ 85 ἃ ψο]ε ρίνεβ υ5 ἃ τχαρὶ ἃ 
5 είς ἢ οὗ ἴα οἰτουτηβίαηοσς υπάδυ ψΙοἢ [Θγοιη ἢ Πδᾶ ἀοϊϊνεχοὰ πἰτηςοῖ 
οὗ (ες ὑσορῃεοῖεβ ἰμαὶ νηΐ θοΐίοσαΌ Τῇ τόσα ἀδῆηξία ἢ6 μαὰ Ὀδοοπης 
η [5 ψασηηρθ, (Π6 τοσα Β6 δχοϊιοα [Π6 στα οὗ [ἴῃ [4158 ὑσορῃείβ δῃὰ 
οὗ ἴῇοβε ψο 5:46 Ὑ 1} (ἤθη; δηα ἠονν Παΐ Π6 δά ΕΧΡΙ ΣΟ ΕἾΥ δηηουπορά 
(χχν. 11) ἃ ϑενθηΐυ γεασϑ᾽ οαρο νυ, {Π 6} ἱηάϊρηαίϊου ῬοΣ] δα ονοσ, δπᾶ 
1Π6Υ βουρῆϊ ἴο σοϊηρᾶ85 μὶβ ἀθβαίΐῃ. Ἐτσοια (Π6 σοηίΐεηϊβ οἵ 1ἢ15 σἢδρ. 
[Π6ὴ ψὸ σδῇ σθ]1Ζ6 βείίοῦ ὑπάθσ πῃ δὶ σοηάϊοηςβ απ ψ 1} δι οουγαρα 
ἴῃ6 Ρτορῆβί σοῃπυδα ἢ15 Τοσθοδϑεηρβ οὗ ἀδῆηϊζία σδἰαυλγ ἰῃ [86 σμαρῖοσς 
ΨὮΙΟΒ [ΙΟ]]ονγ. “Ἴδε Ὀερίπηϊηρ᾽ ν1}1 παΐυσα! ν ἀδηοία βοιης ἀδῖα βασ]ϊοσ 
[884 ἴμ6 ἰουσ ἢ γοὰσ οὗ 7}εῃο δ κι 5 σεῖρῃ, θη [6 οχὶβὶς σϑτὰθ 
δρουΐ, ἀῃα Τογθη δ Ψὰ5 ΩῸ ἸΟΏΡΟΣ Ἰἰβίθεποα ἴο ποσ ἰοϊεσγαϊθὰ (ομδρ. 
ΧΧΧΥἹ.). 

2. 2}ε εοπγΐ ο7 ἐδε Ζογαά᾽» λσομ:ε)] Ῥτοθ  ὈΪΥ [6 ουΐεσ οσουτί, 85 [Βαὲ πῃ 
ψΏΣΟ [ἢ6 ῬΘΟΡΙΘ νου ]Ἱᾶ δϑβθηιθ]ε; 50 οἤδρ. Χῖχ. 14. ὙΤῃα βροῖ ΤΩΔΥ 
ἢᾶνα ἀραιὰ 5816 85 ἴῃαϊ οσουρίεα ὈΥ Βαγιοῃ ἤδη ἢδ τοδὰ (᾿ς τὸ] 
ΧΧΧΥΊ. 10). 
᾿ εἰ γιίρμσά ποΐ ὦ τυογ}Ἱ “απ 50.411 ποὶ δά υηΐο ἴἢ6 ψοσζὰ ψὩΙΘΒ 1 
σοτησηδηὰ γοῦ, Ποῖ ΠΥ 58.411 γου αἰταϊ ἢ οὐρῆϊ ἴτομι 1ϊ,᾽ ννὰβ [ἢ6 σοπ}- 
τηδηᾶ ρίνθῃ [Ὠσουρ Μόοβεοβ ἴο ἴϑγδεὶ (Πδυϊ. ἱν. 2; σοτήραζα χὶϊ. 32). 
Ηετςα οὗ οουχβα ἰδ (ετηρίδίίου ψγὰ5 ΟὨἹΥ ἴῃ ἴῃ65 ΨΑΥ ο ἜΡΡΕΙ τθα, 
1Πγουρἢ παίυγαὶ ϑΒσὶηκίηρ ἴσοι [16 ἀδηρευ ἱηνοϊνοά 1π Ὠοηαβί 
οὗ ἀυγ. 

δ. γίρΐηρ τ εαγίν, αμα “226220}] ἘΣ [815 Ρῆγαβθα 566 ποΐβ οἢ υἱῖ, 
Ι 3. 

Θ6. «ἀύλ] 8566 ποίϑ οἢ υἹΐ. 12. 
, τοῦδ »εαξέ ἐλὲς εἱέν α χεγσό 20] ν 1} βαρ]εςς ἱξ ἐο [Π6 συσβαβ, Μ11 ταῖς 
1: νἱ]ς ἴῃ τῆς 5'ρῆτ, οὗ 411 ῃδιίίοῃβ. 80 ἴῃ οῃδρ. χχίν. 9. : 
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γτττις. “ηηρῤεαζληιοη Οὗ ζεγοριῆχζ ὃν 1.6 ῥγέξεξς απ 2γοῤλεῖς 
ὀεζόγό 1.6 φγίμοος ἀγα ῥεοῤί. δ ὥεγδρα. 

50 ἴδε ῥχιεβὶβ δηά (ἢ6 ῥτορμεῖβ δηὰ 411 ἴΠ6 ρεορὶβ μεατὰ 7 
7ογοη δὴ βρεακίηρ ἴΠ656 ψογᾶς 1η [86 Βοῦβα οὗ ἴῃ 6 ΟΕ. 
Νον 1 οαπηα ἴο ρΡ855, Ώδη Τοτοση δ Πα τηδᾶβ δὴ επά 8 
οὗ βρεακίηρ 4}1} (δὲ ἴῆς ΤΟΒΡ μα σομητηδπάεα ἀΐγε ἴο 5ρβαὶς 
τπηΐο 411 [ῃΠ6 ΡῬβορίθ, [μαῖ [6 ρηδϑίβ δηά [Π6 ρσορβεῖβ δῃά 
411 τὴὩ6 ῬΕΟΡΙΘ ἴοοϊς Ὠϊπι, βαγίηρ, ΤΏου 504] βυγεὶν ἀϊο. 
ὝΝῺΥ διαϑῖ ἴμου ῥτορμεβιθά 1 [Π6 ἤδηλδ οὗ (ἢ6 Τ.ΟΕΡ, βαυην, 9 
ἼΠ15 ὨουδῈ 5841} Ὀ6 {πκ6 ΘῃΠΟὮ, δηᾶ {15 οἱἵν 5141} Ὀς ἀε- 
βοϊδία ψιῖουσς δὴ Δ Ὀϊδη Ρ Απά 411 ἴῃ6 Ῥβορὶβε θοῦ 
«Ναϊῃογοᾶ δραϊηϑί Τθγειηϊδῃ 1ἢ τἢ6 ἤοιδε οὗ (ἢ6 ΤΟΒΡ. 
ἌΝ Βεη τδ6 ῥῬηηςεβ οὗ ΤυΔἢῃ Ππεατὰ [656 τὨϊηρβ, [ΠΘ ἢ [ΠΟῪ τὸ 
ΠΑ Π16 ὉΡ ἔγοπι [6 Κιηρ᾽α Ὠου56 πρμζ ἴῃς Ὠοι56 οὗ [ἢ6 ΓΟῈΡ, 

1--1δ. ἹΜΡΕΑΟΗΜῈΝΤ ΟΕ ΤΕΚΕΜΙΑΗ ΒΥ ΤῊΞ ΡῬΕΙΈΒΤΘ ΑΝῸ 
ῬΕΟΡΗΕΥΒ ΒΕΕΟΚΕ ΤΗΞ ΡΕΙΝΟΕῈΒ ΑΝῸ ΡΕΟΡΙῈ. ΗἼ5 ῬΕΕΕΝΟΕ. 

Ἴ. 2γοῤλε}] ὍΠὲ Θερίυπαριίηϊ, ἴῃ οτάθσ ἴο τηαῖτα (ἢ6 βθῆξθ οἰθδσοσ, 
τοηᾶεσβ ἴῃς Ηδ. Πεσα, 85 ἴῃ ψεῖβεβ 8, σχ δηᾶ τό, ““7αἰξε ρτορθείβ.᾽ 

8. Τἢε τονούθησα ἴῃ σὰ ἴῃ6 Ῥδορὶς ποὶὰ οὔς Ψῆο, 85 ἴπῈὺ [δὰ 
τϑάβοῃ ἴο Ὀ6]ῖονα (ἢ βρίϊε οὗ (ῃΠοὶγ ἄδϑιῖγό ἴο (ἰηἰς ἴἢ6 σοηίζαχυ), γγὰ5 ἃ 
τορδεῖ οὗ Οοά, :5 μεγὰ ᾿ῃοϊἀθηΐα! γ βθενῃ. ΝΟ οἠδβ νεῃίυγοα ἴο ἸΑΥ͂ 

ἔληἐς οὐ δΐτῃ [}}] ἢ6 δὰ Πηϊϑῃεά ἢϊς δά γεββ. 
Ζάοις «λαίέ σεγεῖν 412] Τῆδϊ ρτορῃεῖ, ο βροΐζα ψιῖβουΐ αοαἶβ σοτ- 

τηδηά, νγὰβ δοοοσάϊηρ ἰο (6 Μοξβαὶς {δ᾿ (Πεαϊ, χνΣ]. 20) ἴο θ6 ῥΡαϊΐ ἴο 
ἀοαῖῃ. Τῇε οἤαγρα δραϊηβὶ Γεγουλδἢῃ [δὴ νγὰς οὗ [815 παίυσο, δηὰ (ἢς 
δἰϊερεᾶ ρῥτοοΐ, [ῃδΐϊ 1 νναὰϑ ἱτ ροϑβὶ Ὁ]6 ἴῃ [6 πδίυτο οὗ (Ὠΐηρβ (δὲ βυςῆ ἃ 
ςΔἰδτ Υ οου]ά Ὀὲ ΔἸ] ονγοά ἰο ἢάρΡεϑῆ ἴο {π6 βεορὶβε οὗ σοά. 

9. αἱ ἐε ῥεοῤίε τυεγέ σαίλεγεα αραΐνι5 1} αὐΐ ἐδε 2εοῤίξ τυεῦε ραΐλεγε 
πηῖο. Τἢδ ῬεορΙς εσα ποῖ ὉΠΙν Βα Υ ἀραίηβί Γἐγουλδἢ, ἀπά ἐπογοίοσα 
{πε νοτὰβ αὐ {6 εοβίε ἴῃ νεσ. 8 αὐτὰ ποῖ ἴο θ6 ἰδ κβθὴ ἃ5 ᾿τρ ἸΥἱηρ ΤΏΟτα 
ἴπδῃ [Παΐ ἃ Ιαγρε [Ὁ]ονηρ δοσοιηραηϊθά [ῃ6 ῥγϊεβίβ δηᾶ ργορῃεῖβι [Ι͂ἢ 
νοσ. τό ου ἴπ6 οἴπεσ μαηὰᾶ νὰ βηά “4411 [ῃ6 ρεορὶβ᾽ οἡ 76γθη δ ἢ 5 5146. 

10. “.1ε 2γίρπεες οὗ ὅ μά λδ!λλήτῃηα ροβιτίοη δηὰ ρονεῖβ οὗ ἴμεβ6 Ῥϑυβοῃβ 
416 ποῖ αυἱία οἶσασ. ὙΠΕΥ να Ρθεθη ἱπουρῆϊ ἴο Ῥ6 [ῃ6 Πμοδᾶς οὗ ργοχηῖ-. 
παεηῖ Ὠοιι565 1η ἴΠ6 {Σ065,  ΠΙΟἢ Πδά ἃ βοζὲ οἵ μβοσβαϊίασυ }υγ] 5 οι !οη ἢγϑὶ 
ἔτοιῃ ἰἴοσδὶ ἱπβυσεποα ἴῃ {ΠαΣ σου ἀροᾶεβ, δηᾶ αἰζεσινασάβ, θη οἡ 
δοοουῃῖ οὗ (Ὡ6 ἀδηρεσα δηᾶ ἀἰβίυσραηςαθα ἱποιάθηΐαὶ ἴο ἃ σουηίΤΥ [16 ἴῃ 
ἴπεβα ἱγου ]θβοιὴθ ἴπτη65, [ΠΥ δὰ τουλονεά ἴο Γεγιβαίθη. ΤΉΘΙΓ δτυ- 
ΡΙογπιθηὶ ἰῃ ἰρῇ οβῆοαβ δροιΐ ἴῃς σουτὲ ἀηά ἴῃ σοηβίδ ΠΥ ἱπογεαβίηρ 
ὙΓΘΆΚΩΘ55 οὗ [ἢ6 ΤΩΟΏΔΤΟΩΥ Μοῦ] Π6}]Ρ ἰἤετῃ ἴο {πὸ {του δοαυϊβι ἄοῃ οὗ 
ΒΌΟΝ ΡΟΥΟΥ 85 Ἧὰ ἤπὰ ἴπδπ δε Ἵχεγοϊδίηρ. Αδεσ ἴῃς σεΐστῃ ἔγοτῃ (ἢ 6 
σαρῦνιγ ἰλς ϑδαημεάσίη βυσοοεάοα ἴο {ΠΕ γ ρούγοῖβ, απὰ με] ἴἤθια ἴῃ ἃ 
ΤΏΟΓΟ Ῥγοο βου ἀεβηθσά ἔοστη. , 
φαπιξ 4] 886 ΧΧΙΪ. 1 ('βο ἀονγῃ ᾽). 
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διὰ αἱ ἄονῃ 1ἢ ἴ06 ΘΓ οὗ [Π6 πεν ραίς οὗ [6 Τοκοἧς 
τι ἄομδα, ὙἸΠδΩ δράϊα ἋὯ6 ῥΠ6βῖ5 δηᾶ ἴπὸ ρσορῃεῖβ υπΐο ἴῃς 

ῬΙΏΟΘ65 δηά (0 81] ἴῃ6 Ρεορ!]α, βαυηρ, ΤῊ15 τηδῃ ζ5 ΟΓὮΥ ἴο 
αἷς; ἔου ἢ6 δαίῃ ῥτορῃεβιθα δρδϊηβί [15 οἱἵγ, 85 γε ἢᾶνα 

1: Πρατὰ ἢ γουγ δαῖ5. ΤΏδη σρᾶκα 7εγοτηιδῇ πηΐο 4]} [86 
ΡῬΠΏΟΘ5 δηά ἴο 411 (ἢς Ῥεορῖεθ, βαγίπρ, Τῆς ΓΟῈΡ βθηΐϊ τὴς ἴο 
ῬΙΌΡΒΕΘΥ δραὶηδὲ (ἢ15 ἤοιδε δηάᾶ δραϊηβὶ (15 οἱ 411 (ἢ 

13 ΟΙβ [δὶ γε ανε Ὠεατᾷ, Ὑπεγείοτα ΠΟ διηεηα γΟῸΓ 
ΑΥ5 δηἀ γοῦσ ἀοίηρθ, δηα οὐδεν [με νοῖςβ οὗ [8 ΤῸΕΡ γΟῸΓ 

'Οσοά; δῃηᾶ τὴ6 ΤΙΟΒΡ Ψ|}} τερεηΐ δϊπὶ οὗ ἴῃς εν} τμδὶ ἢς 
14 ἢδίῃ ῥγοῃποιηςσά αραϊπϑὶ γοῦ. ΑΒ ἴου σῆθ, Ὀεῃο]ά, 1 αη 1Ὲ 

γοῦΣ Ὠαηά: ἀο 11 τὴ6 85 βεειηθίῃ ρσοοά δηά τηδϑεῖ υηΐο 
το γοῦ. Βιῖ ΚποΥ γὰὲ ἔου οετγίδϊη, [δι 1 γε ρυΐ τὴὰ ἴο ἄδδιίῃ, 

γε 5141} βυγεῖγ ὑπΠηρ ἱπηοσεηΐ Ὀ]οοα προ γουτδεῖνεβ, δηά 
ὩΡΟῚ [ἢ15 ΟἿ, δηα Ὁροὰ [6 ἱπηδοιϊδηΐβ ἐμογεοῖς ἔοσγ οὗ 
ἃ {π|ἢ ([ἢ6 ΤΟΚῸ Πα βθηΐ πὲ ἃπΐο γοῖ ἴο 5Ρ68Κ 8]} [ἢ65εὲ 
ῬΟΓΑ5 1 ὙΟῸΓ 685. 

16---24.- ΑΚοεμΐ 9 16 ἐγίαἰ, Οαεες οΥ, αὐ αμπα ζυγίγαλ. 

16 ΤὭδη 5614 [ἢ6 ῥης65 δηά 4]1] [Π6 ΡῬΘορΙῈ υηΐο [ῃ6 ρπεβῖβ 

11: εηΐρν οὗ ἐλε πεῖν ραΐε οὗ 1.6 Ζογαῖ» λομϑε] Ἰλτεγαῖγ, ἐλε ἀρον οὗ ἐλε 
πῶῦ ραΐε οὗ {δε Ζογά. ϑυοἢ 8 ΐδοθ 85 [15 νγὰβ5 [ἢ6 οσζάϊπαυγ οἣς ἔοσ 
(1415. ΤῊΪ5 ραχίίουϊαι σαΐα νγᾶ5 1η 811 ὑΡσοραΌ" [Π4΄ 0110 Ὁγ οἴ ατα 
(2 Κιίηρϑβ χν. 35). 

11. 72:1: γ»ιαν ἐς τυογίλγν το α116] Ἰλϊετα γ, ΑΔ σερίεηος ο7 ἀξαέξᾷ ἐς αἷμ 20 
{λὲς για". 

λαΐὰ 2γοῤῥεείσκα αραΐηε: ἐλὲς αἱἢν}] Οοτμαρασγα ἕοσ ἴῃ βοθῆα δηὰ ἰβουρῆϊ 
Αςἰβ νἱ. 12, 13. 

ας γε λασνε ἀεαγα τυΐξλ γον ἐα7γ5] ΤΉΪ5 15 αὐ ἀγοββϑά ἴο ἴῃς ρεορῖς ΟὩΪΥ, 
85 ἴῆ6γ (νεῖ. 7) δῃᾶ ποὶ ἴῃ ῥσίηςεβ ῃδά Ῥεβὴ δοίυ δ! ργεβϑεηῖ δἵ [ογεσαϊδἢ 5 
δάάγοϑ5. 

12, Τετοιι ἢ 5 ἀοίδησα 15 ἴπδἰ [6 τρδββαρα ἰΞ τοῖῃ Οοά δηὰ ἴῃεσο- 
ἴοτε ἴσῃβ. 1μἴ ὨΪβ δοσύβειβ θενασε, ἰεβὲ ἴῃ ρυϊηρ Ηἶπιὶ ἴο ἄξαῖ ἴΠΕΥ 
Ὁς το] γ Πρμιΐηρ ἀραϊηϑὶ αοά, Οοχρᾶσζε δαιπαῖει Ἰδηρυάσα 85 ἴο 
[Π6 ΑΡροβιίϊες (Αςἴβ ν. 30). 

18. γ0".7 εὐαν-ς αγα γο"» οἱ», ρ.}] ϑεὲ ποῖ οἢ υἱΐ. 3. 
1δ. οὗ α 1γμ1}} δι Ὑδοιηὰς Αφυΐϊηαβ (5 )ερη»η:. 7 ἀεο.) Ῥοϊπῖβ ἴο 
Το λδἢ 5 ψογάς ἤοτα 85 δὴ 1]υβίγαϊ οη οὗ ἴῃς ἤγπιηθββ οὗ σοηνιοῖ ἢ 
αὐτὰρ ἴῃ (ἢς τηαΐη βυδίαϊηδα [ἢ6 Ῥγορῃεοῖβ ἴῃ {πεῖν γίηρ δὰ ἀδηροζοὺς 
ΠΔ]]ηρ. 

16--24, ΚΈΘΟΙΤ ΟΕ ΤῊΕ ΤΕΙ͂ΑΙ. ΟΑ5:9 ΟΕ ΜΊΟΛΗ ΑΝ ὈκΚΙΠ,ΑΗ. 
16. ΤΕ ῥτίηςθβ δηὰᾶ ῬεορΙς, ποῖ θεΐῃρ ῥγε)ιάϊοθα 85 σγεσε [ ἐσεσ δ 5 

ὉΟΟΌΞΕΙΒ, βανε ἃ ἴαϊγ ἀδοίβιοη, ““Ἴῆε ποῦΐεβ, τϑο 1655 δπὰ νου] γ 
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Δη4 ἴο ἴπ6 ῥτορῃείς ; ΤῊ:5 τηδῃ ἦς ἢοΐ ΨΟΣΩΥ ἴο α16 : ἔοσ ἢ6 
Βδῖῃ Βρόκϑῃ ἴο τι5 ἴῃ ἴΠ6 πὴ οὗ [ἢ 0ΕΡ οὖγ Οοἄ, ΤΏΘη 17 
ΤΟΒ6 ὉΡ οοτίδίη οὗ [ἢ6 εο]άδτβ οὗ (6 Ἰαηά, δῃηὰ βρᾶκε ἴο 4]} 
τῆ6. ΔΒβθΪΥ οὗ [Π6 Ῥδορίθ, βαγίηρ, Μίοδῃ ἴῃς Μογδϑίῃιίε 13 
Ῥιορμιεϑιδᾶ ἴθ ἴῃ6 ἄδγς οὗ ἩθζΖειδῃ Κιηρ οὗ πα, ἀπά 
ΒρᾶΚα ἴο 411 τὴ6 Ῥξορὶβ οὗ Τπἀδῃ, βαγίηρ, Τὰ5. 5811 τἢς 
ΤΟΚῸ οὗ Ὠοβί5 ; 

ΖΙοη 5}4]] Ὀ6 ρῥἱονεά ἠἕἔξε ἃ Βεϊά, 
Απᾶ 76 5] 5841} θδοοσὴα 6405, 
Απά τὰ τηουηίδϊη οὗ [6 Ὠου56 858 [ῃ6 Πὶρῇ ρἷδοθβ οὗ ἃ 

ζοτοϑί, 
Ὠι4 Ἡδζεκιδὴ ἱιηρ οὗ 1 ἀδῃ δηᾶ 4}} Τἀδῃ Ρὰξ Ὠϊπὶ δἷ το 

411 ἴο ἀθδίῃνρ α]α μδ ρὲ ἔδαγ {Π6 -ΤΟΚΡ, απᾶ Ὀεβουρῃξ [Π6 
ΤΕ, δηά [η6 ΤΟΚῸ τερεηϊδα Ὠλτὰ οὗ [Π6 6ν}} ΒΙΟἢ 6 δά 

85 ΠΟΥ ψετα, 1 ἃ ἄδοροσ βδθῆβα οὗ Ἰιβίῖϊος ἴδῃ ἢϊ5 ἰδῃδίϊςδὶ 
8.558] ἴϑ, ΞΟΪΕΙΏΠΙΥ δοαυϊῖεα Ἡΐπη.᾽ δίδηϊου, Κ. σὰ. ὙὌΠΟΥ Ρεσοεϊνοά 
ἴτοτῃ δὲβ οσάβ δηα τηδῆηοῖ {Πᾶΐ ἢδ νᾶ5, ἃ5 ἢ6 σαν Ὠΐτηβεὶ οαἱ ἴο Ὀ6, 
ἃ Ρτορδεῖ οὗ σοά, σουηβο Πρ τεϊοστηδίίοη, δηἃ τναγηΐηρ οὗ 115 ΠΕσΘββιυ. 

Ζλὲς γπαρ ἐς πιοέ τυογίλγ 1ο 4116] Ἰιῖετα ἢ (οοτρᾶσε νοῦ. 11), Δ σεγείφρος 
οΥ ἀεαξᾷ τς ἐμέ ο λὲς »ιαρ:. 

11. 1.6 εἰάεγς οὗ 1λε ἰαμα} ““ΤΏὮδ εἰάεῖς οὗ [5γδθ]᾽ Ἄρρϑασ 85 δασἷν 
ἃ5 Εχοά. 11]. τ6. ὙΕΙ͂Σ δοϊίοῃ ἴῃ οἷν] ρχγοσθάυσε ψὰ ρσαίμοῦ το Ἐπίῆ 
ἷν. 2, εἴο. ΤῊῆΘ ἱῃνο]υηίατυ Πουηοϊάθ δά ίο ἔγδκα ουἱκν ἢ]5 οδβα ἴο [ἢ 
588 1Ξδοιίίοη οὗ [με εἰἄεσβ οὗ ἴῃς οἱ οἱ τεδῆιρα, Ὀεΐοτε Ὀεΐηρ δαἀτηιθά. 
ΤῈε :ηϑτυ]οη οὗ ε]ἄθσβ ννὰβ σοηςηπεα διηοηρ ἴῃ6 Τδη ΤΠ 65 ἴῃ {Ποῖτ 
βερασδίίοῃ (1 Κίηρϑ χχ. 7). 11 μαβ Ῥθδὴ σοη)͵δοϊυγοά [δὶ 45 [ἢ6 ῥυίῃσοβ 
τερτγεβεηίεᾷ ἴδε Κιπρ ἴῃ Ἰυάρτηεηΐ, 50 ἴῃς εἰάεσβ τεργεβεηϊεά [ἢ ῥβορίϑ, 
φιἰαἀάϊηρ [Πεἰν ἀϑϑεηΐϊ ἴο ἴῃ6 Ῥγεν! ουβγ ἐχργεββθά ἀδοιβίοῃ, 

18.ὡ “Ὲίεαλ (Ὀεζζοτ, Μ16Ά18.}2}6 )7ογας  ἀϊ26] ομε οὔθ Μίποσ Ῥυορῇμοίϑ, 
ὙΠῸ ῥσορμεβίβα 1ὴ [Π6 ἄαγϑ οὗ Ἰοΐμδηι, Αἢδ2 απ Ἡ 6ζεκίαῆ. Τῆς ραϑϑᾶρο 
Βεσε φυοϊοά ἂς υἱἱεγεά ἰη [ἴΠ6 ἄαγϑ οὗ [Π6 ἰαϑιῖ-πδτηθα Κίηρ ἀρυθεβ ϑεγδαζῆηε 
ἢ ΜΙς. 1]. 12. 

“Μογας λει} παῖΐνο οὔ Μοσδϑβοί, ἃ Ρίαοθς ΕΥ̓͂ Ευβερῖυ5 δπᾶ 51 
Τογζοιῖς ἰδεηβεὰ 11 Μογδβίῃὶ, ἃ 5η141} ν]]αρα οαςὶ οὗ ΕἸευ ΠουοροΪ 5, 
ὙΏοτΟ [ἢ6 Ργορ οἵ ἰοῦ Πδά οὔσα θδθὴ βῆθννῃ. Τϊβ όψενεσ μδα ἀΪ5- 
ΔΡΡεαζϑὰ ἴῃ 81 [ϑγοτηοἶβ ἘΠΤη6. 

19ϑ. ,“ιά ἴεκεξίαλ...«ῥμέ λέγε αὐ αἰ το ἀεαϊἀ }} ὍΤῆδ ψοσάς οὗ Μιοδῆ 
Πδά Ῥδϑϑθὴ ἴο ἴδε {11]1] δ5 δυϑῃ-5ουηϊηρ ἃ5 ΔΥ ἰμαἱ Βαᾶ Ὀδεη υἱἱεσεάᾶ ὈΥῪ 
7εγεαδῆ. ΤῊς ῥσεοθάθηϊ βυρρ]οα ὈΥ ἴῃς σᾶβε οὗ ἴῃς ἔθη  ργοροῖ 
1μογοίοσο, ἴῃς οἱάθυς ἄσριθ, 15 1η ἴδνουσ οὗ ἴση ΨὙῆΟ 15 ον αἰίδοϊκεά. 
δεροικρ ἡ 4] ὙὍἢς ΗδΌ. 15 ΠΠΙΘγΆ Υ σγοζεα λό γαες οὔ; πὰ 50 ἴῃ Ἐχοά. 

ΧΧΧΙΪ. 11: 1 941). ΧΙ, 12. ὟΝα δἴὸ ποῖ εοἰβούγῆοσο ἰοϊά ἱμαὶ Η ῸΖοκΙδἢ ̓5 
ΤΑΥΟΙ5 ΜΕ͵Ε 1η ἀϊτοςΐ σοπηδχίοῃ 1 [Π6 ῬγορἤΘΟΥ οὗ Μίοδῃ. ΤΠοζγε 5 
-: πο ἀἰβουΥ ἰῃ [ῃ6 ψγὰγ οὗ ους δοσερίιπρ ἴῃ6 ἰα5 ΠΟΥ οὗ [μ658 
εἰάοτβ, [αἱ : νγᾶ5 50. 
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Ῥιοῃπουησεά δραϊηϑδὲ με Τῆι γηζοὐξ ὸ Ῥτόοεῦγα στοδῖ 
80 6.1] ἀραϊηβί ΟἿ 5ου]ϊθβ.Ύ. Απαᾶ τΠ6γ6 ψγὰ85 4150 ἃ τηδῃ [Ἃἢδῖ 

Ῥτοραβιβα ἴπ (6 πᾶῖα οὗ [6 ΤΡ, ὕ7δῃ «δ σου οὗ 
ΘΠΘΙΔΙΔἢ οὗ Κὶ Π41}-δ πὶ, ΤΟ Ῥτορ 65:64 ἀραϊηδί [Π15 
Οἷἵγ δηὰ δραϊηϑὶ [ἢ15 ἰδηὰ δοοοσάϊηρ ἴο 4}} [6 ψογᾶς οὗ 

41 ΓΕΔ} : δηα ψ ἤδη 76 ῃοίϊδ τη [Π6 Κιηρ, ΙΓ 411 15 στρ ὮΥ 
»1671, Λα 411 [η6 ῥῦηςοβ, μεαγὰ ἢ15 ψογάβ, ἴη6 Κιίηρ βουρῃϊ 
ἴο ρὰϊ Ἀϊὰ ἴο ἀδδίῃ : θὰ θη {90π|͵|84ἢ Πεαγά 12. ἢ6 νὰ8 

1 Δία, δηᾶ 864, ἀπα ψεϑηΐῖ “η20 Ἐργρῖ; δηᾶ 7εμοϊακιτὶ ἴῃ 6 
Κιηρ βθηΐ τῶϑη 2π9 Ἐργρῖ, παρισίν, ἘΠηΔίηδη (ἢ6 βοὴ οὗ 

“3 ΑΟΏΡοΟΥ, ἀπά ὠγίαζη τεη ψΙ ἢ Ἰηἴο Εργρί. Απὰ {Π6γῪ 
ἔει ἑοσίῃ π)αῇ ουἱὐ οὗ Ἐργρῖ, ἀθιὰ Ὀτουρῃς Ηἰτὰ υπίο [6- 
Ποιϊακίτι ἴῃ6 Κιηρ; ψῆο 5εν ἢϊπὶ Ί ἴὴ6 σοτζά, δηα οδϑῖ 

24 ἢ15 ἀεδα Ὀοάγ 1ηἴο ἴῃς στᾶνεβ οὗ [Π6 σοιησηοη ρεορὶθ. Νανεσ- 
{Π6 1655 ἴῃ6 παπᾶ οὗ ΑΠικΚαηὶ ἴῃ6 5δοὴ οὗ ϑῃδρῆδη νὰβ στῇ 

Ζάμς γεέρλέ τό ῥγοομζε...} ταῖμεσ, 4π᾿άῖ τῦῊ αγὸ ([ὨϊηΚίηρ οὗ εογερεζο 
ἐμ (παῖ Μ1}} ργονε) ὦ φγέαέ ευϊ αραΐηεέ 917 σοῖς. : 

20. Ζ2λεγε τὐας αἶδο ἃ να] ΤὨϊ5 παγγαῖδνε γγὰ5 ῬΡγο δ ΪΥ ἱηϊτοάδυοοά 
Ἰαΐδοσ ὈΥ͂ ΤΘγθιλδῃ ἴο βῃενν [Π6 ἄδηρεγ ἰῃ ΜΒ Ισἢῃ ΠΕ βιοοά δἱ ἴδε {ἶπιθ, δά 
ἄἀοδϑ Ὠοΐϊ ἔἴοστῃ ἃ ροσίίοῃ οὗ (ἢδὶ Ὡ]οἢ ννᾶ5 βα!α οἡ (ῃ6 οσοάδίοη ὈΥ͂ ΔΥ οὗ 
[86 Ρατί65 ργθβθηῖ. [{ ψουἹὰ ἤανα Ὀδθθη ἃ ἀδηροτγοις δἰίδοκ ἴο σηακα 
ὍΡΟΙ [εποϊαϊκίτη, ἴΠ6 τεϊρπηρσ Κίησ. [1 15 Βαγαϊν ΚΕ ῚῪ 4150 (παὶ (ποτα 
του] ἢανα Ὀδδη {{π|6 Ὀεΐνγοθη [Π6 δοσοββίοη οὗ ᾿ οῃοϊακίπι δηᾶ [6 βοτῃδ- 
ὙΠαΐ νᾶριιε ἀδίε δϑϑὶρτι θά ἴο [815 δἰΐδοϊς οἡ 7εγδιχίδῃ (νοσ. 1) ἴοσ 411} ἴε56 
δνεηΐβ ἴο ἢᾶνα οςουττγοά ἰὴ ἴῃς σ456 οὗ τ] 4}. 

Αἰγ)αίἦ-7 4717} ΓΙΘΡΠΟ 1Δθητοαὶ ἢ [6 Ρτεβοηΐ αμγΖε-εἰ- Ξπαὖ, ἃ 
Οἱ οα ἴδ Ῥοσάεγβ οὗ Τ᾿ υἀδἢ δηὰ Βεη)αμηϊῃ ΠΝ Χν. 9, ΧΥΪ]. 14, 15), 
ἀρουῦΐ δὴ τη 1165 Ν. ὟΝ. οὗ Γεγυβδίθπι ου (με τοδά ἴο Ϊορρα ([488). 1 σὰς 
ἴῃς τεϑίϊηρ τ τος οἴ τῆς ασὐῖκ ἔοσ Ὀεηἴγ γεᾶσϑ (566 1 ὅδ. νἹ. 20---ἶῖ!. 2). 

21. »"ἱρὴΐγ» ρι6] Α5. [86 ῥχυίησεβ ψεσα (ἢ6 οἶσίζ, 5ο 656 ψεσὰ ἴ.6 
γε 1147} οὨλεῖ5. : 

22ὥ.. Φἰιαίλαπ ἐλε τον οὗ 41ελδο»] ἨΖΞ ἰ5 τηθηιοηθᾶ αραΐη χχχνΐ. 12, 
25. (Ἧεπ τὰν ἤᾶνα Ῥδθη ἴῃς ““ΕἸπδίηδη οὗ ΓΘγιιβα] θι,᾿" }Ο ἰ5 τηδηοηοά 
85 [ΘΠ ο δ τη τηδίθσηδὶ σταηαδίμεσ ἴῃ 2 Κίηρβ χχῖν. 8. Αοῆροσ ννᾶϑ οὴς 
οὗ ἴῃς ἀερυίαιίοῃ 5επί ὈΥ 7οβίδῃ ἰο Ηυ]άδῃ (6 Ῥτορμείεβα (2 Κίησξ 
ΧΧΙΙ. 12) ἡ Ὥεδη (ῃ6 Ὧν γγ͵δὲ5 Τουπηά ἴῃ ἴἢ6 ΗοιυΞα οὗ (ἢς [,οτά. 

238. 2λεν ,ὲ γτογίά ὥγίζαλ ομἕ ΟΣ Ἐρ»21] “Α5. 7εμοϊαϊκίτη μὰς ἃ 
νδ554] οἵ Ερυριὶ (1: Κίηρβ ΧΧὶ, 34), Β6 ψουϊὰ ΘΑ5 1} ονίδίῃ (ἢ Ξυττοπάοσ 
οὗ ἃ τῆδῃ δοουβεά οἵ ἰγβάβϑοη. [ϑγοροδπ, οἡ ἴδε σοηίγασυ, δηά οἴπεῖς ῃαὰ 
ἰουηά ἃ 56ἴε τεῆιρε ἴποσα 1 ἴῃ ἄδγβ οὗ ϑοϊοτηοῃ, 1 ΚΚἱπρβ χὶ. 17, 40} 
(52. Οο»:».). ἙἘσγ 2 σοτήρασς 20 γε ἴῃ ΧΧχυΐ. 21, δῃά 

“Τὸ 566 ΙΑΥ̓ ἴθαγβ δηα ἤδᾶγ ΤΥ ἀδερ-,2 στοδῃς.᾽᾽ 
᾿. ΗΑΚΈΒΡΕΑΞΕΕ, 77 ἴέπρν ΚὙΔ4. Αςῖ 11. 8ὃς. 4. 
το ἐδε σγαῦες οὗ ἐδε εονερεονε ῥ4ο 6} ῬχοῦΔ]γ ἰὴ ἴῃς πεὶσῃθουτῃοοά οὗ 

ἴμε Ῥτόοκ' Κίάτοη. 866 ποῖς οὔ χυἹ. 10 δῃηά 2 Κίηρϑ χχίϊὶ, 6. 
24. λΛιενεγίλεὶς..}] Βαϊ. 



ν: 1] ἹΕΚΕΜΙΔΗ, ΧΧΚΊΙ. 18ς: 

7ετειηϊδῆ, [Πμὶ δάεν βῃμου]ἃ ποῖ ρῖνε ἴσα ἱπῖο [Π6 μαῃά οὗ 
τμ6 ΡΘΟρΡΙ6 ἴο ρυϊΐϊ δῖτὰ ἴο ἀδδίῃ. 

΄σηαρϑ. ΧΧΥΊΙ.-- -ΧΧΊΧ, Ζῆε συν οὗ Βαῤνέρπ οὐεῦ ἕξ μάσα 
απ 1}ε κεῖρἠδομγίπρ παίοχς τοῦ ὧξ ὅν πο φιόαηις 717. 

σηαρ. ΧΧΥΊΙ. --τ-ῖτ. Ἡαγπίηρ ἐο “Δ πειφάδομγέμρ παίίοπς. 
Ιῃ τῆς Ῥεριπηϊηρ οὗ [ἢ6 τεῖρῃ οἵ 7εῃοϊα κτλ ἴῃ6 5οὴ οἵ 27 

“«4λίξαν»ε ἐλέ τον οὗ λαῤλαμ)ὶ) Ἠΐδ νᾶβ οπς οὗ [ῃς ἤνε 5Ξεηΐ ὉΥ͂ 7᾿βαἢ 
(2 Κιίῃρβ χχὶϊ. 12) ἴο σοῃβυϊὶ Ἡυ]άδῃ. Ηἰΐ5 βοὴ (ἀεαδ] δῇ βἰοοά {πὰ 
Ῥτγορμοῖβ Πεηά βυρβΘα ΘηΓΥ, ΜΉΘ [6 ἴοστηεσ ννᾶ5 ἰοΐς ΕΥ̓ Νερυςμαάᾶ- 
ΚΟΖΖΑΥ 8. ΡΌΨΕΟΤΠΟΥ οὗ (ἢξ ἰδηά (χχχίχ. 14, χ]ὶ. 8). 1 ψὰ5. ἴῃ [86 σμδηιθοῦ 
οὗ δῃόοίῃοσ βοὴ οὗ ϑῆαρῆδι, (ὐδιηδσίδῃ, [δὶ Βαγιοὶ τε [εγεσηΐδἢ 5 το ] 
ἴῃ [ἴῃς εατς οὗ [ῃ6 Ρεορῖο. - 

ΓΗΑΡ. ΧΧΥΝΙ].---ΧΧΙΧ. ΤῊΕΞ 5ΝΑΥ ΟΕ ΒΑΒΥΙΟΝ ΟΥΕΕ ΌΡΕΑ 
ΑΝῸ ΤῊΕ ΝΕΙΟΗΒΟΌΚΙΝΟ ΝΑΤΙΟΝΒ ἍΨΠ,7, ΒΕ ΒΥ ΝῸ ΜΕΑΝΒ 
ΒΕΙΕΕ. 

ΤΉεβς ἴἤγοο σδαρίεγϑ θεϊοηρ ἴο [86 ἐἶπης οὗ ΖοάεἰκΔἢ (ς66 Ὀεῖον). ΤΒ6 
Ῥονεῖ οὗ Βαῦγϊοη ᾿δά δ᾽γθδαῦ Ὀδθη βἤθνῃ ἰογίἢ ὑροὴ 7 4ἢ. ϑοπῖα οὗ 
ἴΠ6 ῬΘΟΡΙς μδά Ῥεθὴ οσγιθα σαρίϊνα, δηά {Π8 ργεβθηΐ [εϊηρ' Ἔχις δ5 β ςἢ 
ΟἾΪΡΥ ΡΟ ϑυβεάποθ. ὕὕπαοσ ἴπμεβε οἰγτουμπηβίδησεβ ἴἢ6 ὩεΙρουτηρ 
Ὡδίίοηβ ὑνεσα Ὑ11}ρ᾽ ἴο ΤηΔῖκα σοτητηοῃ οᾶυϑ6 ΣῈ ἴῃς 7ἐνν5 δραϊηβί {πεῖν 
ἔοο, -ΨὮ116 ἴῃ ῬαἸθβίηθ [Ποσο Εγα 5{1}1 ΤΊΘΩΥ ο ψου]ὰ ποῖ Ὀό] ον δαὶ 
[πε ἀδηροῦ ἴτοση Βδυοη τγα5 δηγ τ ησ τόσα ἴθδη ἃ ρδβϑίηρ οὔθ. [Ι͂ἢ 
ἴπεςς [τος ομαρίογϑ [πεγείογε Τ χει δῇ 8εἴβ ἢ μ561 ἴο οοττοοῖ [ἢ τηοϑί 
Ῥτεβϑίησ εν}], ΠΑπΊΟΪῪ [ἢ15 ποίη οὗ [Π6 ῬΟββι 1 ΠΥ οὗ ρεϊηρ τὰ οὗ [δ 6 
Ῥονοσ ὙἘΊΟῊ Πα Ὀεσοιηθ Ῥαζαιηουηΐ ἴῃ 16 Ἐδβίεση σου. Ηδ δᾶ- 
ἄτεββεβ οὐ [86 βυῦ]εοῖ (Ἰὰ 1Π]ὶ5 οἤαρ. νεῦβαβ 1:---ἰἊ) [86 περ Ρουτγίηρ 
πδϊοῃβ, (11---ξ15) ΖΕοάεκίδη, (16---.22) [06 Ρῥχίεϑίβ δῃηᾶ ρτορῃδίβ, (ἴῃ 
ΟΠμδρ. χχυἱ!!.} (ἢ 4156 ρσορῃοίβ, (ἴῃ οἤδαρ. χχὶχ.) (ἢ 6 Ὄχὶ]εβ 1ὰ ΒΑΡΎ οη. 

σηαρ, ΧΧΥΊΙ͂Ι. 1--1, ΜΨΑΚΝΙΝΟ ΤῸ ΤῊῈ ΝΕΙΟΘΉΒΟΌΕΚΙΝΟ 
ΝΑΊΤΙΟΝϑ. 

1. 7κπ|λ6 δορί γεν  οΥ 114 γεΐρηε οὗ δ ἐλοίαξῖ»:] Τί 15 οἶθασ ἔτοσωῃ νεῦβϑϑ 
8, 11 Δπα 20 [δαΐ ἴογ λοίαξιρε 6 τηυβὶ τεαά Ζείφζίαζ. ΤῊΪ5 15. ηοί 
υνττῃουΐ Ξυρροσῖ δπιοὴσ Ηοῦ. Μ59., ψ 16 [6 ϑγγίαο Ν᾿ εὐβίοῃ 4150 τεδᾶς 
τς παῖς οὗ ἴῃ Ἰαΐϊίεγ Κίηῃσρ. Τμὲ ϑερίπυδριηξϊ οχηϊίς 86 νοῖβθ. [1{ 15 
{Ποτχτεοίοσο οἰἴῆοσ ἃ ἰαῖοσ ἰηβοσίίοῃ τῇ ἴἢ6 ἰοχί, οσὐ ἃ οοηδιβίοῃ θεΐνθοῃ [ἢ 6 
οΡεηΐηρ νεῖβεβ5 οὗ σβαρβ. χχνΐ. δῃὰ χχν]]. ἰδ ἴο ἴῃς ἱπίτοἀποϊοη οὗἩ [Π6 
ΦΥΤΟΠΡ ΔΤ] ΠΕῖΘ, [Ι͂ἢ ΧΧΥἹ. 1, ΏΕΤΘ [6 βατὴθ ψοσάβ ἀγὲ Πιτῖμοσ ἀε- 
δηοα 5 “πὶ [ἢ 6 ΤΟὐγἢ γεᾶγ δηᾷ 1 [π6 ΒΙ τχοητῃ,᾽ 11 ἢ85 ὈΘθη βιρροβεᾶ 
15. “ἢ [6 Ὀερίπηΐηρ... Δ᾽} 15 ἃ ποῖε ἢγχϑί ρ]δοθά ΌῪ ἃ οοργίϑβι ἴῃ (6 
ΤΑΔΙΡΊΩ 85 ἃ σοϊητηεηΐ οἡ ἴΠ6 ἀδία τηεη]οης(, δηὰ [Πδ ὈΥ ἃ βιθβεαιεης 
απ ἱπεβοσίοα 1 ἴπὰ ἰεχί, Τῆς αἰ βηςσα] Ὑ πονγανεσ ὨΪΟἢ ἰ5 ἀνοϊἀεα ὈΥ 
τ ι15 ἐχρίδπαίϊϊοη, νἱΖ. ἰῃαι (ἢς ἔουτίῃ γεασ οὗ ἃ σείρῃ οοηβίβηρ οὗ θαΐ 
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7οβίδῃ κίηρ οὗ Τυἀδῃ σαπλα (115 νογὰ υπΐο Τ γοιηϊδἢ ἔγοσω 
« ἴη6 ΓΟΒΡ, βαγίηρ, Τῆι5 βαϊζῃ [ῃ6 ΓΟΒῸ ἴο τη6 ; Μακε ἴἢδ 6 
9 θοηᾶ5 δῃά γοόκεβ, δηὰ ρυξϊ [Ἐπὶ Ὡροη ΤΥ ΘΟ, δηᾶ βεπά 
τθτὰ ἴο ἴῃς Κιηρ οὗ Εάἄοπι, δηᾶ ἴο {με Κιίηρ οὗ Μοαῦ, δῃά ἴο 
[6 Κιίηρ οὗ [ῃ6 ΑἸηστηοηϊίαθ, δηᾶ ἴο ἴῃμ6 Κιηρ οὗ Ἴγτι5, δηά 
ἴο [6 Κίηρ οὗ ΖΙιάοῃ, ὈὉγ ἴῃς Πδηᾶ οὗ [6 πηοϑϑοηροῖβ ΨΏΙΟὮ 

4 σοὴ6 29 76 βίο υπηΐο Ζοάθ Ιδἢ Κίηρ οὗ ΤυἀΔῃ ; δηᾶ οοτη- 
ΠΑ ΠΟΙ ἴο 54Υ ὑπίο {ΠΕ6ῚΓ τηδϑίοσβ, ΤῊϊ5 βαῖτῃ [6 ΤΟΒῸ 
οὗ Ποβίβ, [ῃς Οοά οὗὨ 5186]; ΤὭϊ5 54]} γε βαὺ υπἴο γοῦγ 

5 Ἰδϑίοιβ; 1 ἤδᾶνα τδᾶβδ [η6 δαγίῃ, ἴῃ τηδῃ δηᾶ ἴῃς Ὀεδδϑὶ (δι 
γε ὍΡΟΙ. ἴΠ6 ρτουηά, ΟΥ̓ ΠΥ στεαΐ ρον δηᾶ ὈΥ τὴν ου- 
βιτοϊομοα ἀπη, δηα ἢανα ρσίνθῃ 11 υπΐο γἤοτη 1ἴ βεειηθα τηθεῖ 

6 υῃηΐο 6. Απᾶ ΠΟΥ͂ ᾶνα ἴ ρίνεη 41} [656 ἰδηᾶβ Ἰηῖο ἴπ 6 
Πδηᾶ οὗ Νεδυομδάηοζζαγ της Κίηρ οὗ Βαθυ]ο, ΤΩΥ 5ογνδῃῖ ; 
Δα [Π6 Ὀεδδίβ οὗ ἴῃ πε] ἢανε 1 σίνεῃ ᾿ϊπὶ δϑο ἴο βεσνε 

ἷ τ. Απα Δ4]} πδιίΐοῃϑβ 51.411 5βεῦνθ ἢΐτη, δῃᾷ ἢἷβ βοῇ, δηᾶ ἢϊ5 

οἰθνεῃ γϑᾶγβ 1 811] οαηηοῖ ΡΡΕΥ Ὀὲ οα]]εὰ 115 Ῥερίηηϊηρ 5 ποῖ ἃ ΟΥΥ 
ΒΟΙΟΌΒ Οἢ6. ΑἿὨΥ Ρατχὶ οἱ Ζεάεϊκ δ᾽ 5 τεῖρῃι νν δΙσἢ ρῥγοσεὰςα ἢ15 ἸΟΌΓΏΕΥ 
ἴο ΒΑΌΥ]οΣ ᾿π [ἢ 6 ἸΟυγ ἢ γεαγ (ΟΡ. 1ϊ. 59) ταῖρῃϊ Ὠδίυγα Υ Ὀ6 Βροίθῃ οὗ 
ἴῃ [Π656 [ΟἸΤΏ5. 

2. ὀομαῖς απαὶ γοξε5} Ὑῆδ ΤΟΥΠΊΟΥ ογα οοσὰβ ΕΥ̓ ΨὮΙΟΣ ἴπς νοοάδῃ 
Ὀεδηβ σοτηροβίηρ ἴπε γοῖκα ῬΓΟΡΕΥ 6, ἰαδίεπεὰ ἰορεῖμοσ. ΤΟ υ5ς6 οὗ 
86 ΟΪυγΑὶ “γοϊκεθ᾽ ἤετα ϑεεηβ ἴο βῇονν [Παΐ Τεσοσο δὴ ἀ1ἃ ποῖ τοσοῦ 
ΘΧὮΏΣΟΙΣ οὴς γόοκε οὐ Ὦϊ5 οὐνῇ ΕΟ (οἢΔΡ. ΧΧΥΣ. 10), απὰ σοηβίάος (ἢ ϊ5 
δοῖ 85 ἃ ἤρυγαίίνα Ξεηάϊηρ οὗ γοῖτεβ ἴο ἴῃς νδυίουβ Κίηρβ (ςοπηρᾶῖὸ χχν. 
17), Ὀὰϊ [ηδἰ Ὧδ τηδᾶς οὔς ΤΟΥ δδοῦ Κίηρ δῃηὰ ρᾶνὲ ἰδ ἴο ἴῃς διλθδ9- 
5Δ6ΟΥ5. 

8. ΤὨςε ἔνς Κιηρβ δὰ δηυτηεγδαίδα ἴῃ σεορτδρῃϊοαὶ οσᾶοσ ἴσοι ϑοῦ ἢ 
ἴο ποσίῃ, Σξ ννεὲ δϑϑυσηα ἴῃαϊ ἴῃς Αὐτηοἱῖθο5 ὑνεσα δὲ ΔῺΥ σαῖς "σέ σομσλ 
οἔ Μοὰαρ. Ὑμεῖς ροβί ἔοῃ, ρχορὈ] ἴτοτι 6 νδηάεσίηρ ομαγδοίεσ οὗ {πε 
παϊΐοη (οῦϑετνα ἴῃ6 ἜΧρσεββϑιοὴ “γερφομδς, Ὡοὶ Ατητοη), 15 111-ἀεδηεὰ ἴῃ 
ΔῺΥ ὨΟΙο65 [μαϊ 6 Ὦδᾶνα. 
226. τιδ:: 6,067. ΤΏεσθα, ἃ5 ΜῈ ἸΏΔΥ ΔΙ ΟΥ ἴσοῦι ἴἰῃ6 ἱπιροτῖ οὗ 

7ογαπλ Δ ἢ 5 τθϑβαρσε ἴο ἴΠδη], Πδἃ σοτης ἔοσ [ἢ ρυγροβε οὗ ὑηρίησ ἀθουϊ 
ἃ ἀεοίδηξινε δηὰ οβεηκῖνα 4] }Π1}Δηο 6 δραϊηδὶ ἴῃς ΒΑΡΥ]ΟΠἾΔῺ ῬΟΎΕΓ. 

δ. ΤὨς ἴοστβ οὗ ἴ[ὴ6 τηδββαρα δῖα ἴῆθ56:-σἀ, 45 (ὐτοδαῖοσ οὗ ἴῃς 
νου] ἀπά οἵἉ 411} ἴῃαϊ 15 ἴῃ 1ἴ, βα5 [Ὡς πρῆϊ ἴο ρῖνε 1 ἴο ψ βοιηβοονοσ Ης 
ν 1. Ἠδςδ ἢδ45 [πεσείοσε ρ᾽αοσεὰ Νερυςμαάῃθζζασ ἰῇ ΡΟΜΟΣ ἔοσ βυς ἢ ἴϊπὶς 
5 1 581] "τ Η πὶ, δῃ ἃ ἤΟ;Θ ΣΏΔῪ χεϑὶϑὶ ΗῚ5 ΜΙΝ. 

6. 2}6ὲ κίγρ οΥὙ Βαῤγίονε, »"» δεγνα;}] 980 χχν. 9, δτα 566 Ὠοΐίξ. 
αρμά ἐλε δεαςίς οὐ λε εἰ  (Οοτηρατσζα χχυ] δ. 14; ΤΌ δῃ. 1]. 38. 
Ἴ. λίέρε, απαὶ ἀΐξς σον, ἀγα λὲς δορῖς 50} 16 [15 Ῥσορῆθου ὃς πιδδηϊ 

ἴο ὃς ἴακεὴ ᾿τοσγα!γ, τ 0111 βρη μπᾶ τῆς ροννεσ οὗ ᾿ρεγιση ψου]ὰ Ἰδςὶ 
ἴοσ ἴἢγες ρεηθσαίίοῃβ οὗ συϊεσβ. Δοοοσζάϊηρ ἴο ῥχοίδῃς ἢ ξίοσγ βοννανες 
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50. 5 500, ὉΠῚ] [Π6 νῦν {{π|ὸ οὗ ἢϊ5 ἰδηᾷ σοιηα: δηά ζλερ 
ΤΑΔΏΥ Ὡδίϊοη5 δηἀ ρτγεδῖ ΚΙηρ5 5Π4]}] βεσνε {πϑιηβεῖνοϑ οὗ ἢ τη. 
ΑΠπα 11 5}4}} σοῦηα ἴο ρδ55, ζζαζ τῇῆ6 πδίίοῃ δηά Κιηράοτῃ 8 
ΜΠΙΟἢ Ψ1}} ποῖ βεῖνα ἴἢ6 βαῖὴς ΝεΡυσμδάηθζζασ [ἢς Κίηρ οὗ 
Βαῦγίου, δηᾶ [Πα ψ1}} ποῖ Ρῃξΐ [ΠΕ Ὶγ ἤδοῖ ὑπᾶογ [Π6 γοκα οὗ 
τὴς Κίηρ οὗ Βαῦγοη, μᾶς πο Μ]}1 Ῥυηϊβἢ, αι: τἢς 
ΓΟΕΡ, ψι τῃ6 σνγοσά, δηᾶ σι τῃ6 ληληθ, δα ἢ [ἢ 6 
ῬεϑΏΪ]Θηςσο, 086} 1 ἢανα σοπϑυτηθα {Πεηὶ ὈΥ 15 Βδηᾶ. ΤΏΘτο- 9 
ἔοτε Ὠθδκθη ποῖ γε ἴο γοῦγ Ῥτορῃεδίβ, ΠΟΥ ἴο γοῦγ αἰ] 6 Γ5, 
ΤΟΙ ἴο ὙΟΙΓ ΟΓἸΘΔΠΊΘΙΒ, ΠΟΥ ἴο γΟῸΓ ΠΟ, ΔΏΪΟΓΘ, ΠΟΙ ἴο ΥΟΙΙΓ 
ΒΟΙΌΘΓΟΙΒ,  ΏΪΟΙ ΒροαΚ πηΐο γου, βαγίηρ, 8 5}4]] ποῖ 56ῖν 6 
[86 Κιηρ οὗ ΒαΌΥ]ΟΩ : ἔοσ ΠΕ ῬΙΓΟΡΉΕΞΥ ἃ 116 πηΐο γοῖι, ἴο το 
ΤεΙλονΘ γοῖ ἴα ἔγοῃ γοιγ ἰδηᾶ; δηὰ ζάαξ 1 5ῃου]α ἀτῖνε 
γοιῦ οὐ, δηᾶ γε βῃοι]ά ρεηβϑῆ. Βυὲ [π6 παϊίοῃβ [ῃδὲ Ὀγίηρ τι 
{Πεῖγ ΠΘῸΚ υπᾶεγ [ἢ6 γοκα οὗ ([Π6 Κίηρ οὗ Βαῦγ]οη, δηᾶ βοῦν 
Πϊπν, [ο56 Ψ1] Ε1 εἴ στετηδίη 51}}} ἴῃ [Ὠθὶγ οὐ ἰδηά, 5411} 
ἴῃς ΓΟΒΡ ; δηᾶ [ΠεῪ 58.411 Ε}} 11, δηὰ ἄνν6}} (Πογείη, 

1ἴ χϑ βοῃγονν δῖ ΤηΟσα ὑχοϊοηρεά. ἘῸΥ ἴἢδ βυσοδοοῖνα χυΐεσς δηα [Ποὶσ 
Ἰεησίῃϑ οἱ τεῖρῃι 5ε6 ποίς ΟἹ Ἷῇδρ. ΧΧΥ͂. 11. Ι͂ἡ ἴῃ βενεηΐθθη Ὑϑασ οὗ 
Ναῦδοπηεάυβ Βαῦγίοη ψὰβ ἰδίζθῃ ὉΥ Ογσιβ. Ἧ ε τῇδυ ἴπυ5 σοηῃοϊυάς 
παι ἴῃ6 εἐχργεβϑϑίοῃ ἴῃ ἰἢς ἴοχῖ ΤΊ ΥΕΪΎ τηθϑὴβ ὑπαὶ ἴοσ ἴδ6 7ενν5 δῃπὰ 
ἴης οἴδεοσ πδίίοῃς ἴμεσε ψὰϑ ἴο 6 ΠῸ ϑρεθαυ στ ἀάδησε οὗ Βαῦγίοῃ, ἃς 
ἴῃς [4156 Ῥγορῃεῖβ ἰδυρῆϊ. (οτήρατστε [ἢς υ5ςὲ οὗ ἴῃ ρῇγχαβο ἴῃ 1)ευῖ. ἷν. 
25, Υἱ. 2. ΤΠε ϑερίυαριτηϊ οὐχ ἴῃ6 νεσβθ, ρευῆδρβ ἴοι ἴῃς αἰ ΠΠ ΌΪΥ 
Ὑ Ὡς ἢ (Π6Ὺ [611 ἰῃ Βαγτηοηϑὶηρ 115 δἰαἰθσηθηΐβ, ὙΠ εὴ ἴἌἸκθη 1Ιἴ6γα]]γ, νυ 
τῆς ἵΔοῖ5 οὗ ΠϊΞἴοΥγ. 

ἐὰξ τιον») Ζ1»914] ἴῃ 6 ἀρροϊηϊεαὰ οηᾶ, (Οοιήρασζε ἴ5. χὶϊὶ 22, ΘῈ ἃ 
ΘΙ ΔΥ ΘΧΡργοϑϑίοη 15 υ5εὰ οὗ Βαθυ]οη. 

᾽:.η} παΐέοης σπάᾶ ργεαξ δίγρς σἦαΐ σους ἐλογηδεῖτες ΟΣ ἀύρ] Ἐοῦ 
[6 Ῥῆγαϑθα 566 χχν. 14. ΒαῦΌΥΪΟΩ βῃου]ὰ γίοϊἃ ἢδτ ἀοτηϊηΐοηβ ἴο τῃ6 
ΕἸ ρῖσε5 δηα Κιηράοτηβ (αὶ 5ῃουϊὰ ἴο]ονν, νἱζ. Ῥεσϑὶα, ἄσεθοθ, δηά 
ῖε οηΐ5 οὗ [Πε Ἰδίζοσ Ἵταρίσα. 

8. ὃν ἀὶς λαμά] ἸὉεαῖῃ τοὶ ΟὨΪΥ ὈῪ ἴδε σποσζά, θυ α͵ςο ΌΥ δηγηα 
δηά ἀβλαβοι τηὶσῃϊ ψν 611 θ6 δϑοσί δεά ἴο Νερυοπαδηθζζασβ ἢδηά, δ5 ἴῃ 6 
ἴνο ἰαίζοσ νου] οἱ οβεἶγ δἰϊθεηᾶ ΡρΟῺ ΨΑΥ. 

9. ἐἵγεα},47.5} ἀΥΘ 18, εἰἴποτ ἴἤοβο Ὑνῇ]οἢ ἴὴ6 ἀϊνίηοτς εἴς. Ῥσοίδββϑα 
ἴο ᾶνε δᾶ, οὐ ἴἢοθς ψΏΙΟἢ [6 Ρεορὶς ὑτουρῃῖς ἴο {με ἴοσ ἴῃ- 
ἱεγρσείϊδίίοη. 

ἐπελαμίεγ5}] ΤὨς οχαοῖ βεηβα οὗ ἴῃς. Ηδςρ. νοσγάὰ ἰ95 ἀϊβραϊθ. Α-- 
σοτάϊηρ ἴο ξοῃλα 1ἴ τηδδὴ5 Ὀυίηρσοῖβ οὗ οἰρμαῖς (ϑἰοττη5) ; οἴ μδεσβ ὌἼχρίδῖῃ 
ζαϑοϊῃδίοσβ, θεν οὨϊηρσ ψἸ ἢ ἴῃς εὐ] ἐγ. 

11. 214 παΐξίοης...} ΙᾺ τῇς ΗςΌ. ἴὲ 5 “ἴὰς μπμαζέορ᾽ ἴῃαϊ Ὀτίηρβ ἐς 
πιοοῖς᾽ εἷς. 
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12--22. ᾿αγρμίηρ το 1.4 Ζίριρ, ῤγίοεϊς απα ῥεοῤίδ. 

:1 [5ρᾶκε αἷϑο ἴο Ζεάεκιδῃ Κιηρ οὗ Τυἀδἢ δοοογάϊηρ ἴο 8]} 
[656 ψοτάβ, βαγίηρ, ΒΠ ΩΡ γουγ ΠΘΟΪ 5 τπηᾶογ ἴΠ6 γόκα οὗ [ἢ6 
κιηρ οὗ Βαῦγίοῃ, δῃᾶ ξεῖνε ἔτ δηᾶ ἢ]5 ΡεόΌρίςα, δηάᾶ Ἰἵνε. 

: ΝΥ Μ1]} γα ἀϊε, ἴλου δηα [ΠΥ Ρξορὶε, Ὀγ ἴλ6 ϑσνοσζά, Ὀγ [ἢ 6 
᾿Π ἔδη6, δηα ὈΥ [6 Ραβί!θηςα, 85 ἴῃ6 ΓΟΒΡ Παῖῃ βροόκεη 

αραϊηβί [6 πδίϊοη [Παξ Ψ11 ηοΐ 5εῖνε (ἢ ἰηρ οὗ Βαδγίοη» 
τά ΓΤ Ὠετεαΐίογα ἤδάγκθη ποῖ πηΐο ἴἢ6 ψογάβ οὗ [6 ῥτορῇῃοῖβ (Παΐ 

Βρεαῖς πηΐο γου, βαυίηρ, Ὗα 5}4}1] ποῖ βοῦν [26 Κίηρ οἵ 
1:5 ΒΑΡΎΪΟΗ : ἴογ (ΠΘΥ ΡΓΟΡΏΘΒΥ ἃ 116 αηΐο γου. ἘῸΓ 1 ἢάᾶνα ποῖ 

βεηΐ {Πθ6 τ, 58: (ἢ6 ΤΟ, γεῖ [ΘΥ ΡῬΓΟΡΏΘΒΘΥ ἃ [16 [ἢ ΠΥ 
ὩΔΙῊ6 ; (ἢδ 1 τῖρῃς ἄπνε γοὺ ουΐ, ἀπά [πδἰ γε τηϊρμξ ρΕΠΚ5ἢ, 

16 γα, Δα (Π6 Ρῥτορῇῃοίβ ἴπαΐ ΡΓΟΡΠ ΒΥ ππίο γου. ΑἾβο 1 βραῖβ 
ἴο ἴῃ ῥεϑίβ δηά ἴο 811 [15 Ῥθορ]β, βαγιηρ, Τῆι5 βδῖτἢ (ἢ 6 
ΓΟΚΡΌ; Ηξδάγκδη τοΐ ἴο ἴῃη6 ψογαβς οὗ γουγ ριόρῃείβ (Παΐ 
ῬΙΓΟΡΠΘΞΥ υπΐο γου, βαγὶηρ, ΒΕΠο]ά, [ἢ6 ν6556]5 οἵ [6 1.ΟΚΡ5 
ἤοιδ6 εὐαῖ ΛΟΥ 5μοσγν Ὀ6 Ὀγουρῃς ἀρϑῖη ἔγοτλ ΒΑΌΥΪΟΙ : ἰοῦ 

17 (ΘΥ ῬΓΙΌΟΡΠΘΕΥ ἃ [16 ππῖο γου. Ηδδίκεδῃ ποῖ υηΐο ἴΠ6π; 

12---22, ἍΝΑΕΝΙΝΟ ΤῸ ΤῊΕ ΚΙΝΟ, ῬΕΙΕΒΊΘ ΑΝῸ ΡΕΟΡΙῈ. 

152-16. ΤΉσδ6 νοῦβθ5 σουτεϑροηά ἴῃ [ἢ τηδίῃ ἴο [Ώς ῥσχαενίοιυβ ϑεςιοη, 
[ῃ6 ψγασηΐηρ δραϊηδί (Π6 [λ]βα ὑγορῃεῖβ πῃ ψεῦθεβ ἴ4,) 15, ϑηϑΜ ΕΓ ΠΡ 
ἴο ἴμαὶ οὗ 9, το. ΑἸΓΠοΟΟρΡῊ Ζεαεϊκιαῆ ἰ5 δἀἀτεββοά, [ἢς οἷυγαὶ ἰς υϑοὰ 
τὨγουρσηουϊ οἡ δοσουῃηῖ οὗ Ὦ]5 ΤΏΔΗΥ ΞΥπι ρα Ὠϑεῦθ διηοηρ 411} σα κϑ. 
"ΠΣ ΤἼε βαπὶα τρόβϑᾶσα ἰ5 δα ἀγεββεά ἴο [6 ῥχϊοϑίβ δῃὰ ἴο [δες 

ΘΟΡΙΘ6. 
᾿ 18. 116 τοφεοῖς ο7 ἐλό 1ογα)ς ἀσι5ε] ὙΠΕΥ Ὠδα Ὀδδη τηδάδ ΌΥ 9010- 
του (τ Κίηρϑβ νἱῖ. 15, 23, 27, 48---50) ϑοῖὴβ δά Ὀδθῃ ἴδκϑη ὉὨ 
ΝεΡυσΠΔάμεζζαυ ἰῇ τἢ6 [πὸ οὗ 76 ποϊδοῃίη (νασ. 20; 2 Κίηρϑ χχίν. 
13). ὙὍΤΏΘ τεβὶ (νεσ. 22) βου] ἔο]]ον. 866 ἴῃς ΔΒ] θηξ ἴῃ 2 Κίηρϑ 
Χχν. 13. [ἢ [ἢς ϑεριπαρίπι [Π656 νεῖβοβ ΔΡΡῬΘΑΣ ἴῃ 8 ΟΣΥ τηυποΐ 5Ποτῖ- 
δηδα ἔογπηι, ΥἹΖ. :---" ΕῸΥ [ππ5 βϑαϊτἢ (ἢ 6 Το, οὗ (ἢ τοϑβὶ οὗ (ἢς νεϑϑεὶς, 
ΠΟ. τὴς Κίηρ οὗ ΒαΑΡΎ]οη ἴοοκ ποῖ, ἤδη Ὧδ οαγτιοὰ ἈΥΤΑΥ͂ 7εςδοηίας 
1τότὰ 7 Θγυβαΐθηη, [ΠΟΥ 5841} σοὸ ἴο Βαῦγυϊοῃ, βαϊῃ ἴῃς Γοτά," ὙὍΠαὶ [δὲ 
ϑερίυαρίης ἤανα ἰῃυς οπιοα ([Π6 Ξἰαίεπηθης παῖ [Π6 νοβϑοὶς μου ά 
χαπιαΐῃ ἰῃ ΒαΡΎΪοη 1111 [η6 ἐεπᾶ οὗ ἴῃς σαρίιν!Ὑ (“Ὁ [ῃ6 ἀδγ [παῖ 
Ι νἱδῖϊ {Πεπὶ,᾽ νϑσ. 22), Ὧδ5 Ὀξδδθὴ τῃουρῆῖ, ἃ5 ἰπ νοῦ. 7 δῦονο, ἴο ροίηϊ 
ἴο δὴ Ὠϊδίοτίςαὶ ἀϊ θησαν, (6 νεββεὶβ δοσογάϊηρ ἴο (8ϊ5 νίονν μανὶηῦ 
ἴῃ ῬΡοΐηϊ οὗ ίαςξ Ὀδεπ βεηΐ Ὅδοῖκ ἴο [7εγυβαϊθῖη βοὺὴ δἷογ (ἢ οοαι- 
τηθησοηθηΐ οὗ [ῃ6 σαρινγ. ΤῊΣ ῥάβϑᾶρε οὗ Βαγυοὴ (,. 8) πον νεῖ, 
ὙὨΙΟΏ δος ἰ5 φυοίϊοα ἴῃ βυρροτί οὗἉ [Πἰ5 νίαν, Ὀδβϑί4θς βῃδγίηρ ἴῃ ἴῃς 
ὈΠΟοτγίδηὙ οἢ νου] Ὀοϊοηρ ἴο ΔΗΥ͂ ἀηϑαρροτγίοα 5ἰαϊοιηθηΐ ἰπ δὴ 
ἈΡοσσΥΡμαὶ Βοοῖκ, οἹ]γ δϑϑεσίβ {πὶ ἔπεσε ὑγετε τεϊυσηθα “ὁ 5ιἵνεσ νεβϑβεῖβ, 
ὙΔΙΟΙ ϑεάεοϊαβ (Ζεά εἸκῖ4}}} [ῃ6 βοὴ οὗ [οβίδβ κίηρ οὗ [υἅδ μαά πιδάς." 



γν. 18--22; 1.7 ΙΕΚΕΈΜΙΑΗ, ΧΧΝΤΙ. ΧΧΥΤΙΙ. 180 

δεῖνα [86 Κίηρ οὗ Βαδυίοῃ, δηᾶ ἴἷἰνε : ἡ βεγείογα μου] 15 
εἰϊγ Ὀε Ιαϊά ναϑίῖε  Βυῖ 1{{ΠῸγ δέ ρσορῃείβ, δῃᾷ 1 τῆ6 νοχὰ 18 
οἵ ἴπ6 ΓῸΒΡ 6 1} [8 6π|, Ιεὶ {Π6 πὶ ΠΟΥ τηΔα ᾿ἰπίεγοαββίοῃ 
ἴο [6 ΤΟΕΡ οὗ Ὠοϑί5, [Πδὶ δε γ6556]5 ΜΏΙΟΝ γα ἰοΐζ τῇ (6 
Ὠου56 οὗ [ῃ6 ΓΟΒΡ, δπὰ “η ἴῃς ἤοιδε οὗ [ῃ6 Κιηρ οὗ Τπάδἢ, 
Δηα δἱ 76 ιϑδ]θη), ροὸ ποῖ ἴο Βαῦυϊοη, ἘῸΓ ἴδι15 5διἢ [ἢ6 19 
ΤῸᾺΡ οὗ Βοβίβ οοῃοογηΐηρ ἴῃ Ρ1Π]Αγβ, δηα οοποογηΐηρ [ῃ6 
868, δηά σοποεγηϊηρ [6 Ὀάβε5, δῃα σςοποθγηηρ [Π6 ταβί τα 
οὗ (Π6 να556|5 (μαΐ τεπιαίπ ἴῃ ἐπῖ5 οἰ, ψΒΙ ἢ ΝΕ ΔΘ ΖΖΑΓ 90 
Κιηρ οὗ Βαδγίοῃ ἴοοκ ποῖ, γἤδθῃ ἢθ οαιτοα ἀὐγαὺ ΪΤδοοη δῇ 
ἴΠ6 βοὴ οὗ 7εποϊακίτη Κιηρ οὗ Τυἄλῃ ἴγτομλ Τ}6ιβαίθτα ἴοὸ 
Βδῦγϊοη, δηὰ 411 (88 ΠΟΌΪΕ5 οἵ Τυἀδῇῃ δηὰ 7εγιβά τη ; γεᾶ, 5: 
ἴῃ5 58:1 ἴ[Πε Τ᾿ΟΒῸ οὗ Βοβίβ, [με (σοά οὗὨ 5γδε], σοῃοεσγηϊηρ, 
16 νεϑβοὶς [παῖ σεσηδίη 2 ἴῃ6 ἢοιδε οὗ 1ῃ8 ΤΟ Βῦ, δηᾶ 25 
τῆς Βοιιβ6ὲ οὗ ἴ[ῆ6 Κὶηρ οὗ Τἄδἢ δηάᾶ οὗ 7 5 δι ; εἶεν 5}8]] 21 
Ὁδε οδιτεα ἴο Βαῦγ]οη, δηα ἴΠεΓα 5141} [Π6Ὺ 6 ἘπῈ}]} τῃ6 ἄδγ 
{η4ἰ 1 νἱδῖῖ {δ πὶ, 561} [ἢ6 ΤΟΒῸ ; ἴδ Ψη1Π1 ὑηπβ [θὰ 
ὉΡ, δηάὰ τσεϑίογε [επὶ ἴο [15 ρ͵δςα. 

σηαρ. ΧΧΝΙΠ). ᾿-τ-τῖὶ. "αγηπίηρ το 1.6 αῖτε 2γοῤλείς 
ζλγομκρᾷ Παπαμαῦ. απαρίαλ᾽ς γεζοίμα7. 

Απᾶ 1ἴ οδηθ ἴο ρᾶ55 ἴῃ6 58Π16 γϑᾶγ, ἴῃ [Π6 Ὀερίηπιηρ οἵ 28 
[Πε τεῖίρῃ οὗ Ζεάδκιδῃ Κιηρ οὗ Τ πάλῃ, τη [ῃ6 ἔουτίῃ γεαγ, σπαά 
Δη τῇς ΕΠ τηοηῖῃ, ζλαξ Ηδηδηϊδῆ [ἢ6 5οὴ οὗ ΑζΖιγ [Π6 
Ρτορδεῖ, νι] οἢ τας οὗ Οἰθδοι, 5ρᾶῖα ὑπΐο τὴθ 'ῃ ἴη6 Ποιι58 

18. ἐμίεγοζςοο) ΤῊϊ5 Μοσχὰ Ὠαά ΌΥ ΠῸ πηϑθδὴβ Οὔσδ δαὶ 16 
ΤΑΘΔ ΠΡ οὗ ῥσάγεσ 707 οἱλεῦς ΜΏΪΟΒ. ΜῈ ποὺ ἀβοσῖρα ἴο ἰϊ. 8ὅε6 ΔΡ. 
ΤτοηΟΝ, ϑγηοργρῖές, ἢ δα, Ρ. 179. ΟΟΙρδγα σμᾶΡ. χχχνὶ. 25. 

19. τὴ 444] αἵ ΜΏΟΩ ἴῃς ῥγίεβίβ ψψαϑβθα {μεῖς ἤδηᾶβ δηὰ [εεῖ 
Ὀείοτα οἤδυηρ βδοσιῆος (1 Κίηρϑ υἱ]. 23--- ύ). 

216 δα:65] ἴῃς ἜΠΡΡΟΣΗ οὗ [πε ἴεῃ ἰανεσβ αἴ ψὩ]Οἢ ἔπε δηΐπια]β ἀρουΐ 
ἴο 6 Αἰ ἐθς ἃ5 Ὀυχης-ΟἸδιίηρβ αύὸ νναϑῃεὰ (τ Κίηρβ υἱῖ, 27---37; 
4 (ἤσοη. ἰν. 6). 

σΗΑρ, ΧΧΝΙΙΠ1. 1--ἰἸῺΞΔἡ ΜΜΨΑΆΝΙΝΟ ΤῸ ΤῊΞ ΒΑΕ ῬΕΟΡΗΕΊΞ 
ΤΗΚΟΟΘΗ ἨΑΛΝΑΝΙΑΗ. ΗΑΝΑΝΙΑΗ 5 ΚΕ]ΟΙΝΘΌΕΚ. 

1. ἐμ τ.λὲ ὀφργ»7219} ὅ:ς ποῖς οἡ χχνὶϊ. 1ἱ. 
«οὐτολ τοᾶς οΥ Οἱδέομ] Οἰδεοῃ νγὰβ οπα οἵ [πε οἰ[εϑ. οὗ [ῃ6 ῥγίθδίβ 

(Τοϑῇ. χχὶ. 17), δηά πεζείοσγε ΗΔ ΔΏΣΔἢ ΤΩΔΥ νγε}] πανα Ῥθθη ἢ ϊπ)56 ἢ 
8 ῥὑγϊεβίῖ, 85 γὰ5 [Ἔσαῃλδῃ.. 

ΤΠ6 ἴα]5α ρζορῃεῖβ γεσα δἰ ον" ἴῃε βενογεβὲ {γ14]5 ἴο ψῃἱ ἢ Τγοπιΐδἢ 
δὰ ἴο βυρτηϊ ; 566 χχῖλὶ, 9, χχῖχ, 8, 9, 31, 32. Οὐομηρατο ΕΖο.. χίϊ, 
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οὗ {Π6 1οΒῦ, ἰῃ ἴμ6 ρύδϑηςβ οὗ {πΠ6 ρηδϑίβ δηᾶ οὗ 81] {π6 
2 ῬΘΟΡΙΟ, βαγίηρ, Τῆι5 βρεακείῃ [Π6 ΓᾺΡ οὗ Ποβίβ, [ῃ6 σοά 
οὗ Ιβγδεὶ, βαγίηρ, 1 Ὦανθ ὕγοκδῃ [6 γοκὲα οὗ τῆς Κίηρ οὗ 

3 Βαργίοη. ὙΠ ΔΙ ἴνο 6111] γεδῖβ τυὐ 1 ὉΠῚρΡ ἀραῖῃ Ἰηΐο (δ ]5 
ΡΪαςα 411 [ῃς νϑβϑβε]5 οὗ ἴ[ῃὴ6 ΓΟΚΡ 5 Βοιῖιδα, (αὶ ΝΕΡΙΟΠδα- 
Π6ΖΖΑΥ Κίηρ οὗ Βαῦγϊίοῃ ἴοοῖκ να  ἔγοπιη [ἢ15 ρ]δςθ, δηάᾶ 

, οδυτιθα {πεῖ 290 Βαθυ]οη: δηά 1 τὐὴδί ὉΠ ἀρϑὶη ἴο (15 
ΡΪδος Τεοοηίδῃ (ἢς βοὴ οὗ Τ᾿ εῃοϊακίπη Κιπρ οὗ ᾿ἀδὴ, ψ ἢ 4} 
1ῃΠ6 οδρίϊνε5 οὗ 1πᾶδῃ, (πὲ ψεηξ ᾿ηῖο Βαυ]οη, 51 {ΠῸ 
ΤΟΒῸ: ἔογ 1 ν1} Ὀγθαὶς ἴῃ γοῖε οὗ [ἢς Κίηρ οὗ Βαργίοηῃ. 

ς ΤΏδη {Π6 ρσοόρβεῖ Τογεγαϊδὴ 5δ]α τπηΐοὸ [ἢ Ρσορμεῖ Ηδηδηϊδῃ 
ἴῃ 1ῃ6 Ρῥγέβϑθῆοα οὔ {πεῸ ῥ ἢ βίβ, δηά ἴῃ [26 ρσεβϑεηςσα οὗ 8}} [Π6 

6 ῬΕΟΡΙῈ {παῖ βἰοοά ἴῃ (6 Βουβδε οὗ ἴἢε ΤΆ, ἀνθ [δὰ 
Ῥτορἢδὲ Τογειϊδῇ σά, Ατηδῃ : [Π6 ΓΟῈΡ 4 50: [ῃ6 [0 ΕΡ 
Ραγΐοστη (ΠΥ ψνογάς ψῃοἢ που Παδὲ Ῥγορμεβιθά, ἴο Ὀπηΐ 
ἀραὶ [ῃς ν655615 οὗ [16 ΤΕ 5 Βοι56, δηά 811 ([ἢδι 15 οαπτίεα 

γ ΔΔΥ οδρίϊνε, ἔτοπλ Βαῦυ]οη 1ηἴο (15 ρἷδοθ.0 Νενεγο εβς 
ἢδδῦ ἴποιι ΠΟΥ (Πἰ5 ψογαὰ τηδὶ 1 5ρθαὶς 1ῇ [Π1ὴ6 δᾶγβ, δηά ἴῃ 

8 16 φαΐς οὗ 41} [Π6 ρεορῖίθβ. Τὴ ριοόορμεῖς (παῖ αν Ὀδθη 
Ὀεΐογα πλὲ δῃᾶ Ὀείογε ἴδε οἵ οἱά ργορμεβιθα οί ἀραϊπϑῖ 
ΤΏΔΗΥ σομηΐΓ165, ἀπ ἀραίηβί ρτθδί Κιηράοτηβ, οὗ ψᾶγ, δῃὰ οἵ 

9 6.1], δηά οὗ ραϑϑίϊεηςθ. Τῆς ρύόρῆεῖ ψ ]οἢ Ῥγορβίθ οὗ 

2. 77: Ζονγα οὗ ἀοεῖς, ἐλε Οοά οΥ γα ἙἘΛΙΏοΥ τἢϊ5 βοϊθιηη ἕοσμ οἵ 
Ἰηἰτοάποιίοη νγᾶ5 ἃ υ514] οη6 Ὑ] 411 ψῸ ο]αϊτηοὰ (ἢς Ῥσορμεῖο φῇ, 
ΟΥ Ηδπῃδηϊαῇ δϑϑυπγχθᾶ 1ἴ ἃ5 ᾿τ Ι γἱὴρ Δῃ ἐαι8] οἱαΐτη ἴο ἱπβρίγαϊίοη ἢ 
7ετοηαίδῃ, ἴῃ οβα τοῦ ἢ ΜῈ 50 σοῃβίδητν ἅπὰ (ἢς ἰραδμα, ε.- 
ὙἹ]. 3, 21) ΧΥ͂Ϊ, 9, ΧΙΧ. 3, 15, ΧΧν, 27, ΧΧΥΪ. 4, 21, ΜΟΙ, 14 οὗ ἴῃς 
Ργαβθηΐ ομδρίου δηά οἴζδῃ β Βα αΌΘΉΥ (ΧΧΙΧ. 4, 8, 21, 25, εἴς.). 

4, Ἡδπαπίαῃ Βεσα σοηίσδαϊοϊβ Γἐγθηλ δ 5 ῬγορἤοΥ ἴῃ οἤάρ. χχίϊ. 16, 
,ἤ. [1 15 ὈΥ̓͂ ΠΟ Τη6δῃ8 ΠΕΟΟΘΒΒΔΙΥ͂ ἴο ἀϑϑυστης (δαὶ ἴΠΘΊα 5 ἢοτα ἱηνοϊνοά 
8Δῃ Εχργεϑβίοῃ οὗ ρείβοῃδὶ Ἠοβ  Ὑ ἰοναγάβ (ἢ 6 ργεβεηῖ Ἰείηρ Ζεάεκίδμ, 
ΟΥ 1ῃαὲ 6 Ψὰβ δῦϑβεῃηϊ δ ἰἢ]15 (ἰπ|6 οὨ ἢϊ5 νἱβὶῖϊ ἴο Βαδυίοῃ ἴὸ ἰδκε 
τ(ῃς οαἴἢ οἵ 8] ρίδησς ΨΏΙΟἢ ἢς 50 βοοὴ δἤεσννασαβ νἹοϊαϊθα, δηὰ ἤδῆος 
τηῖρης βαίεὶγ θὲ αἰϊυδεοὰ ἴο 85 ὑπηρορυΐασ. ὙΤηῈ ποτὰς οὐἨ Ηδηδηίδὰ 
παρά ποῖ τηδδὴ στῆοσα ἴδῃ ἴπαὶ 411} [6 οαρίϊνεβ βῃουϊὰ σείυσῃ δΒοῦις 
Μη ἔνγο γὙθαΐϑ. 

6. Α1;»6)1.} .580 δὲ ἐξ, (ΟοτΆρατζοα χὶ. 5 ψἸ ποῖδ. 
1, 9. Τῇδ ἴδποσ οὗ δἷ] ργεσθαϊηρ ργορῃθοῖθβ ἢὰς Ὀθθη σδ᾽δτη Υ απὰ 

να. { (δὴ Ηδηδη δ 5 ἐοσζεοδβδίβ ἀγα ἰῃ ορροβιίοῃ ἴο (ἢ65ο, ἰδς 
Ρταβυταρίίοη 5 δραίηβὶ μἰπι, δηὰ μ6 σδῃ ΟὨ]Υ Ῥε ῥχονβᾶ ἃ ἵσιβ ργορβεῖ 
Ὀγ ἴῃς Δι]ΠΙμηθπί οὗ 5 ὑγοάϊςζοηβ, δὴ δνδῶΐϊ ΨΒΙΟΒ [δγοσηϊδῃ ἴῃ βρίϊς 
ΟΥ̓ ῊΪ5 1568 15 αϑϑιιχοὰ Ὑ111 ποῖ ἴαἶκα ὈΪδςθ. 

8. ογτυαν, αμαὶ οΥ ευΐ,, ἀγα οὕ ῥεείμ ερ.)] ἘῸΥ “ ΟΥ̓] δηοῖπος σελ ϊηξ 
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Ῥεαςε, ἤθη ἴπΠ6 ψογά οὗὁἩ [6 ῥτορῃεὶ 54}} οοῆβ ἴο 888, 
Ζἦερ 50.411 ἴῃ 6 Ῥσορῃεῖ θὲ Κποόονῃ, (δαὶ [Π6 ΤΟΒΡ Παίῃ {πΠ|}γ 
βοηΐῖ ἢ. ἤδη Ηδηδηδῃ (Π6 Ρτόρμδῖ τοοΐς [86 γοκα ἔγομι τὸ 
οΟΥτΠς ρῥγορῇῃεῖ 7 γα ηγ1 4 }} 5 ἤΘΟΚ, δηὰα Ὀγακο ἴ, Απά Ηδηδηϊδῇ τι 
ΒρδΚα 1 [Π6 ργεβεῆςα οὗ 4]}] [πΠ6. ρΡεορὶθ, βαγίηρ, Τῆιβ βδιίῃ 
{πε ΓΟΒΌ; Εἔνβῃ 50 Ὑ}}11 Ὀγεὰκ (πε γοκε οἵ ΝΕ υΠΔΠ ΖΖΑΓ 
Κίηρ οὗ ΒΑΡΎ ]οΙ ἴγοτῃ [6 πθοκ οὗ 411 βδοης νι] [ἢ 6 5ρ8ο 6 
οὗ ἴνο [01] γεασβ, Απά [6 ρσορμδὲ Γδγϑηγίδῃ νηΐ ἢΪ5 ΨΑΥ. 

12---ἰῆ. ἈΚ εόμᾷε απα δι ῖς γθιζ οὗ Ἡαπαμίαλ. 

ἼΠδη τἢ6 ψογὰ οὗ (6 ΤΟᾺΡ οἀπὴδ τηΐο Τεγει δ Ζ.έ τ 
2γοῤἠεί, αἴτετ τὶ Ηδηδηϊδῃ (ἢ6 Ῥγόρμεὶ δα Ὀτόκεθη (6 
γοῖκα ἔτγοτη οὔ ἴῃ ἤδοκ οὗ [6 ργορῇῃεῖ 7εγειϊδῃ, βαγιηρ, ὅο 13 
δηά [6]}}] Ηδηδηϊδῆ, βαγίηρ, Τῆι 5α]ἢ [6 ΤΟΚΡΌ; ἼΠου Παϑβὶ 
Ὅτοκοη [ἢ6 γοκος οὗ ψοοᾶ ; Ὀυῖ ἴπου 5ῃ4]ζ τηδῖζα ἔογ. [6 Πὶ 
γόοῖκεβ οὗ οη. ἘῸγ (ῃυβ 58411ἢ ἴῃ 6 Τ1ῸΒΡ οὗ δοβῖβ, ἴῃς σοά 14 
οὗ 5:861};1 πᾶνε ρευῖΐ ἃ γόΐζα οὗ σοῦ ὕροῦ ἴῃ6 Ὡθοκ οὗ ἃ]] 
[656 ῃδἤοῃβ, ἴἢδιί ζἦξν τοδυ δεῖνα Νεθυςμδάηθζζαγ Κίηρ οὗ 
ΒΑΌΥ]ΟΩ ; δπὰ {ΠΟῪ 58.411} δεῖνα Ὠίτῃ : δῃὰά 1 Βᾶνὲ ρίνεῃ Ὠϊπὶ 
ἴῃς Ὀεαϑίβ οὗ [ἢ δεϊά αἷδοι Τρ βαϊ [ἢ6 ῥσορδεδί 7 γθιηϊδῇ 15 
απο Ηδηδηϊδῃ ἴΠ6 ρῥτορδεῖ, Ηεαῦ ποῖ, Ηδηδηϊδῆ; ΤῊε 

ὶς )ανιΐσεε. ΤῊϊ5 Πονένεῦ ῬΓΟΌΔΡΟΙΪΥ ἀγοβα ἴσοι (μ6 τες] θοίοη οὗἉ 
7εγεπιῖα μ᾽ 5 Ἰτεαμεηΐ υηίοη οὗ βινοσά, ἑδπλίης δηὰ ρεβιίίεηος (χίν. 12, 
Χχχὶ. 9, Χχίν. 10, ΧΧΥ, 8, 13, ΧΧΙΧ. 17, 18). Ηξκτγε Βοννενεσ Μασ, ποῖ 
δνοσα, 15 ἴῃς Ἰπιχοάμ οἴ ο ΣΎ ψοτά. 

9. τοΐεν; τὰδ τυον 97 ἐλε φγοῤλεί τλαϊϊ εονις ἔ 24:7] ὙΠῖθ νὰς ἴτοῖῃ 
ἴῃς ἤχϑὶ (86 οὐϊοσίοη οὗ ἃ ἴσας ργορῃεϊ (Πειῖ., χνῆδ. 22) 1655 ἢδ 
δἀνοοείεα 1αἀοϊαῖτγ, ἴῃ Ἡΐο οα58 ἥε Ὑγ85 ποῖ ἴο ΡῈ Ὀε]ϊενεὰ, Ἔνεῃ 
1βουρἢ 5 “" Ξῖρτι οὐ ψοηᾶοσ "ἢ σᾶπηε ἴο Ρ855 (Πεαῖ. χἱϊ!. 1----3). 

10. Ηδηδηϊδῃ, ἰηϑίεδα οὗ ναι πρὶ [ἢ 6 ἴϑϑδυς οὗ ὄνϑηΐβ, 85 Τεγετιϊδἢ 
δυρρεβίβ [Πα ἢ 5Βοι]ά ἄο, [45 τεοοιιγδα ἴο δὴ δεῖ οὗ νίοϊδηος [δι 5841} 
ἦγ ργοβα ἴα τυ τυ άα. 

11--11. ἘΞΕΒΌΚΕ ΑΝῸ ΡΟΝΙΒΗΜΕΝΤ ΟΕ ἨΛΝΑΝΙΑΗ. 

18. Τ7άσιε λατέ ὄγοξενε ἐλε γοξέες 97 τυοο Ἡδιδηΐδ 5 αοὶ οηΐυ 
βεγνε, ΌΥ͂ Ἔχοϊηρ ἴῃς [εὐν8 ἴο τχεϑιβίδποθ, ἴο γθηᾶοσ [Π6 Ξεγνιτ ας  Ὠ] ἢ 
ἴεν Ξ βου] ὈΠάΕΓΡῸ τῆοσγε μαυβῃ. Ηδὰ Ζεάεκίδῃ ποῖ τεβίβεδα ἔυσίμοσ 
ἣς δηὰ [Πς γεπηδίπάεσ οὗ ἴῃς ρεορῖβ ταῖρῃΐ μᾶνε Ῥεεῃ βραγεὰ {πε Βοστοσβ 
οὗ ἃ 5ίερε δῃηὰ {πεῖν φυ θβοαιδηΐ 6Χ]]6. 

ἀν ως σλαΐζ »Ὅηπαξϑ] Ῥευῆδρβ, Ζάοιε ζατέ νιααῖξ, 1.6. ὉΥ {π|: δοίΐοῃ οἵ 

Ῥῇ 7 λασε κίσενε ἀίνε ἐᾷς ὀεασίς οὐ δε Μεϊώ αἴ50] 86ε χανῇ,, ό δι: τὸς 
Ὠοῖο. 
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ΤΟᾺΡ δαί ποῖ βεπΐ (ἢ66; θυξ ἴποιυ τηαῖοϑὶ (Π15 ῬΘΟρΙΘ τὸ 
16 {Γι8ῖ ἴῃ ἃ 16. Ὑπεαγείογα (ἢ5 5811} [ῃ6 ΓΟΒῸ ; Βεδοϊά, 1 

ΨῈ1 οαϑὶ ἴπεε ἔτοιὴ οἱ ἴ86 δος οὗ [86 σφαγῇ : λές γεᾶγῦ ἴδου 
σλαζέξ ἄϊα, Ὀεοδυβα ἴῇου δαϑί δυρῃς στε ] θη ἀραϊηϑί [ἢ 8 

17 ΟΚΡ. 80 Ηδηδῃϊδῃ ἴΠ6 ργόρῃαί ἀϊεα [16 σάτὴβ γϑᾶγ ἴῃ (86 
δον [ἢ τηοη ἢ. 

(ΗΑΡ. ΧΧΙΧ. 1:---2. Οἱγεωφιδίαπες μη6127 τοῆελ Ὁ 4γεριίαήη: 
ἐ1127. 10 {λε εατζος τυαᾶς τυ7 12 Ζ}62. 

29 Νον [ἋΠ656 γέ ἴῃ6 ψογᾶς οὗ [ῃς Ἰεἴζοσ [δὲ ΓΘ τετηδῇ (ἢ6 
Ῥτορδεῖ βεηΐ Ποσῃ [Θγυβαίθτη ἀπο πε τοϑιάπα οὗ [ῃς εἰ ἀ 615 
ΠΟ, ΜΟΥ ΔΙ ἀνα οδρίϊνεβ, ἀηα ἴο {Π6 ῥγχιθβϑίβ, δηὰ ἴῖὸ 
1806 Ῥτορδμεῖβ, δῃηά ἴο 411} [ῆὴ6 Ῥβορὶθ σῇοπὶ ΝΕΡΌ Δα 6 22ΔΓ 

« ἤδά οδιτδα ἀν ΑΥ σαρῖϊνε (τΟὨ] 76  5δ] θὰ ἴο ΒΑΌΥ]ΟΣ : (δἔϊοῦ 
(δὲ ΤΠ δοοηϊδῃ [6 Κίηρ, δηά ἴῃς αιδθη, δηᾶ τῃ6 δυδυο δ, 

16. 7 τὐἷἶ εαφεέ 4546] λογά, 7 τομαῖ {λές ατυαγ. ὝὌὍὙπεῖε 15 8ρ- 
ῬΆΣΕΠΕΥ ἃ ΡἷαῪ οἡ ἴπ6 νγοσά, ὙὙΒΙΟῊ 15 [Π6 58πι6 85 [μαὶ σεπάεγεα “βεηῖ" 
1ὴ νΕΙ. 156. ΤΠ 1 οσὰ ἤδίῃ τοὶ σόρέ ἴἢε6 ἤδσα ἴο Ῥγορῇεϑυ, ὑαΐ 15 
ὯΟΨ “47241» [66 ΑΥνΑΥ ἴο ἀΪ6. 

ὀξεαμδε ἑλοῖς ἀαφί ἑαμρλέ γεδεἰ ἐφ» ἀραΐμοί 1λ6 1.0γα4} Ἐὸογ ἴδῃ ἰανν ἴὴ 
ΒΌΓΝ οα865 566 Ὠδαῖ. ΧΙ. 5, ΧΥ]. 20. 

᾿ 11. ἐπ λέ σενορίλ πιο λ] ἴννο ταοητῃβ δἴτοσ [15 {{π|6 (566 νεσ. 1). 

ΟΗΑρ. ΧΧΙΧ, 1-8. ΟἸΚΟΜΒΤΑΝΟΕῈΒ ὕΝΌΕΚ ΜΨΉΙΟΘΗ [ΕΚΕΜΙΛΑΗ 5 
ΨΕΤΤΕΚ ΤῸ ΤΗΕ ΕΧΙΙῈΒ Α5 ἍΕΙΤΤΕΝ. 

1, οι ἐλέεε γε 1ζ6 τυογάς οΓ δε [εζ|4,70] Τα Ἔχιῖϊος ἢ Βαδυγϊου 
ψετα δυθ)εοίεα ἴο [ἴῃ6 ϑβᾶτὴῆθ ἀδηρεσ ἤόοτὰ ἴα]δεα ρῥγορδοῖβ δ5 ἴδε 
[εἸ]ον σουπίσγμλθη, ὙΠῸ τοσηδϊηδα δὲ ἤοσηθ. Τὴς ΤΌΣΟΥ γοσα Πού ονοῦ 
οἡ ἴδε Ψ}0]68 ἃ Ὀείϊεσ οἷαθ5 (οἤδρ. χχίὶν. 5---Ἴ), δηά ἴππι5 ἴῃς ργορβεῖ 
ταῖσῃῖ Ὡορε [Παὶ ἢἷβ νοσάς ψου]ὰ ἤδνε τοσε εἤεοῖ. ΤὉΤῇ δϑϑοσίοη (δὶ 
ἴῃς σΑΡΌ ΝΥ σου] ΡΟ ΣΥ σοτὴς ἴο δὴ επηᾶ, Ὡς ἢ γα5 Ἰουάὰϊν τηδάς 
αἱ ΒαΌΥΙΟυ 845 αἱ Τοσιβαϊθ ὉΥ ἴμοβα ψὯο Ὀἱά σχϑοκ]θβϑὶν ἔοσ [Ποῦ 
ἔαλνουζ, νου ρῥγονθηΐ ἴῃ6 σΔΡΌΝΥ τοι Ὠανίηρ ἴῃς 58] υἱδιῦ εἰεοὶ 
ΜΝ ΠΙΟἢ 1 ννὰ5 ἰηϊοηἀεά ἴο Ὦανε Ὡροὴ Ῥοίἢ ἴθοβα ψ)οὸ ψοηϊ δηὰ ἴδποϑὲ 
Ὑ0 τειηδϊηθα, [{ νὰβ ἱποσεΐοσε πα εν ἀμ ΘΑΥΏΘΘΕΥ ἴο ἀερτοοδίε 
500ἢ ἃ Ὀε]16έ, δηα ᾿ἰηβϑὶβὲ ἰὴ ἴῃ6 ῥ]αϊπεϑὲ ἰδηριασε ἴμδὶ [6 Ῥυῃίπῃπιεηὶ 
δβοιυϊὰ ]αϑὶ ἴοὺσ βανθηῖυ γεδῖ5. 

ἐλε γεάμε οὐ ἐλέ οἰα275] ΤῊΝ ὈΧΟΌΔΌΪΥ τηθδπβ ἴποβα Ψ8οΟ δά 50Γ- 
μὰ ἴῃς Ἰουγηου, δηᾶ [ἢ (ρεσμᾶρδ ἴο οὐ ἴἤχεα γεδγβ᾽) ἰηΐϊεγναὶ βίος 
1εη. ᾿ 

2. Ἅ[Ή ἐλαὲ δ εερριἦαλ...71ὺ ὙΠὶβ σῖίνεβ 15 ΟὨ]ἹῪ δῇ δρρτοχίτηδίίοῃ ἴὸ 
ἴῃς ἀαίε οὗ [ἢς Ἰοίϊεσ. 11 πιὰὺ μάνα Ῥθθῃ δ5 δῖα ἃ5 ἴμε Τουγὶῇ γοᾶγ οἵ 
Ζεαεϊκίδῃ, ἤθη ἣς ννεηΐ ὉΡ Βἰ56 17 ἡ ἢ Θοσαϊδῃ (11. 59) ἴο Βαῦγϊοη. 
1 5 τῆοσα ᾿ἰ κε ὶγ μούνανοσ οἱ δοσουηΐ οὗ ἴῃς ἀἰβδχεηϊ ἤδπιθς τηθηςοησά 
ἸῺ ΟΟΠΠΘΧΙΟΩ ὙΠ (5 ἸΟΌΣΏΘΥ (νετ. 3) ἴο αν Ῥεθῃ βεηΐ οἢ ἃ βοιῃεν δὶ 
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16 ῥτίηοθβ οὗ δῇ δηᾶ 76γιβαϊθη), δηαᾶ [ἢ6 σδτρθηΐεσϑ, 
δηᾶ [6 ϑβιῖἢ5, ψετα ἀθραγίεα ποτ 7εγυβα θεῖ ;) Ὁγ [6 3 
Βαηά' οὗ Ἐ]Αβδὴ ἴῃ βοὴ οὗ ϑῇαρῃαῃ, δῃα (ειμδυ δῇ [ἢ 6 501 
οὗ ΗΠΚίαἢ, σῇοτῃ Ζεάσδκιδῃ Κίηρ οὗ ΤΠ άδῃ 5βεηΐ αηἴο ΒΑαργ- 
Ιοῃ ἴο ΝοὈυςδάῃοζζΖασ Κἰηρ οὗ Βαγίοη, βαγυιηρ, 

4--ἰ|4.- είεαςε «αζ εὐηις, δε ποῖ 1 αὐ 7 σευεη ἐν γέαγς. 

ΤὮι5 581 τ[ἢ6 ΤΟΒΡ οὗ Ποϑβῖβ, [ῃς αοά οἵ Ι5γδεὶ, υηΐο 4]} 4 
ἰμαῖ ἀγα οδιτιεὰ δνᾶὺ σΔρῦναβ, ὙΒοηΣ 1 Ὦᾶνα οδιιαά ἴο ὈΕ 
οδιτι ἃ ἀὐνᾶν ἤῸπὶ [6 γΓ15416 πὶ αηἴο ΒΔΌΥ]ΟΙ ; Ὀυ1]ἃ γα Ὠοιι568, 5 
δηᾶ ἄνεὶ] ἐκ θη; δῃα ρ᾽δηΐ ραγάθηῃς, δηὰ ὁδὶ ἴῃς ἔτυ οὗ 
(δὰ ; (8Κ6 γε ψγῖνθϑ, δῃᾶ Ὀδρεῖ βδοὴβ δηά ἀδυρῃίοιβ; δηά ὁ 
ΔΚ6 ψῖνεϑ [ῸΓ ὙΟΌΓ 5005, δηα ρίνε γοῦγ ἀδιυρῃϊίζεις ἴο ἢπ5- 
Ὀαπάς, [αὶ ΠΟῪ ΤΊΔΥ ὈΘΑΓ 5005 δηᾶ αἰδιιρῃςεῖα; (Πδὲ γα 
ΤΩΔΥ Ὀδ Ἱποτεδβθά {Πογὰ, δηᾶ ποῖ αἰ] σε ἃ. Απηά 56εῖκ [ἢ 6 7 
Ρεᾶοα οὗ ἴδε οἷν ἈΠ Γ 1 μαναὰ σδιβεοα γοιῖ ἴο Ὀδ6 οδιτίεα 
ΔΌΔΥ Τσαρῖνοϑ, Δα ὈΓΔΥ υηΐο [86 ΤΟΚΡ ἔοσ 1ἴ: ἔογ 1π τε 
Ῥεδᾶος [Πεγϑοῖ 5411] γα ἢανε ρεᾶςθ. ἘῸΓ ἴῃ. 581} [6 Τ,ΟΒῸ 8 
οὗ Βοβίβ, {πε σοάᾶ οὗἉ [Ι5γδοῖ; [,εἴ ποῖ γοῦγ ῥσορῃείϑ δηᾶ γοιτγ 
ἀϊνίποῖθ, [μαι δέ ἴῃ (ἢ6 τηϊᾶςε οὗ γοῦ, ἄδοεῖνα γοῦ, ΠδΙ πο Γ 
Ὠράσκϑη ἴο γουγ ἀγεδῖηβ ΜὨϊοἢ γα οδῖι56 ἴο Ὀ6 ἀγτεαπηθά. ΕῸΓΣ 9 

ΘΑΤΙΟΥ οσοαβίοη ποῖ 6ἰϑε ιν ῃότα τπθηιοηθᾶ, ΑἹ ΔΩΥ ταῖθ ἰξ ρρεαῖβ ἴο 
αν Ῥεθὴ ἰδίου [88ῃ οἤδρ. χκίν., ἴο Ψ ΠΙΟ 1 ΟΡ ΔΙΉΪΥ δἰ αἀδ5 τλοσα [ΠΔᾺ 
οὔςθ. (Οὐοἴήρασζοα νεῖ. τ ὙΠ χχῖν. 2, 8, δηα νεῖ. 18 1} χχὶν. 9. 

Ζζε φηξθ1} ϑεα ποῖς οἡ οὔδρ. χὶΐὶ. 18. 
ἐξ ῤγίρμεεες οὐ δ μάσί απα “εγισαΐίεηι, ἀμα ἐλ6 εαγῥερέεγε, αμπα ἐἀέ 

“»11141] Οὐογρᾶζα οἢδΡ. Χχὶν. 1. ' 
8. ΣΦ .-αἀὶ Α5 ἴδε βοὴ οὗ ϑ'θδρῆδῃ 6 σῦδυ ἢανε θθεη ἃ Ὠσοίδου οὗ 

ΑἸ Και (χχνὶ. 24) ψο, ἰδἰκίησ [Θγειλ }}}5 5:46 1 Ρῥοϊ σαὶ τχδίοσϑβ, 
που]ὰ ὈὲῊ νε]] τεςεϊνοά δἱ Βαρυ]οῃ. 

4--64, ἘΞΕΓΕΑΘΒΕ 5ΗΑΙ1, ΟΟΜΕ, ΒΌΤ ΝΟΥ ΤΙΙΠΙ, ΑΕΤΕΚ ΞΕΈΝΕΝΤΥ 

ὙΕΑΚ5. 

4--ἷ. Ἰηρίοδα οὗ Ιοοϊκησ ἔοσ δὴ ἱπιιηθάϊαία σοίυσῃ ἰο Ῥαϊεβίίης, 
ΨΈΟἢ που οαυδα (ἢς εχῖ]οβ ἴο 5ἷῖ ἰοοβα ἴο ἴῃε σουπίτυ ἤεγα {ΠῈ 
ἰουπα {Πογηβοῖνοβ, ΤΟΥ εσα ἰο Ὀ6 ἰηιεγοβδίεα ἴῃ 115 νο]ίασα δπὰ ἴο 
ΤΏΔΕ ΒοΙηε5 ἴοσ {πειηβεῖνοβ. Οἰδμευνβα [ΠΥ γου]α ποῖ ΟὨΪΥ 141} ἴο 
οὈίδίῃ ΔΩΥ ἱπῆμπσπος, θὰϊ νου σοοη ἀν η 16 αν ΑΥ. 

Ἴ. “ἐξ ἐφε ῥεαες οΥΓ ἐάε εἶ}7] ῬγΟΌΔΟΪΥ τείεττίηρ ποΐὲ ἰο ΒΑργυίοῃ 
ΟὨΪΥ, αὶ ἴο ΔΗΥ͂ ΟΣ ἴῃ ΨὨΙσὮ ἃ ΒΟΥ οὗἉ Ἔχὶΐθβ τη ρι Ὀς ῥ]δηϊεά. 

8. γον ἄγεαγες τολίσδ γε ἐατδέ 9 δέ ἐγεα»ιε)] ὙΤὴδ ἀσγθᾶστῃβ ΤΏΔΥ Ὀ6 
εἰἴπον (1) [ῃοβα οὗ [ῃς Ρθορὶς, ἱπάυςεα ὈΥῪ {πεῖν σαϑι ] Ἔβϑῆθββ δηά ἴῃ ἴυγη 
ἱπιθηβἰ γίηρ ἴπμαϊ σοπαϊίοη, οΥ (11) [Βοβε ἀπηουηςβᾶ Ὀγ [86 ἔα ͵]56 Ρχορῃείδ, 
ἃ5 ΡοτίΘηηρ ἃ ΞΡΕΘαΥ τεΐϊυγῃ ἴο Ῥα]εϑπθ. ὙὍηδ ἰοσια οὗ ἴῃ6 νεὺρ ἴῃ 

ἸΕΒΕΜΙΑΗ 13 



194 ΤἸΕΚΕΜΙΔΗ, ΧΧΙΧ. [νν. 1ο--τς. . 

ΠΟΥ ΡΓΟΡΉΘΘΥ 456} Υ πηΐο γοιῦ 1 ΤΥ παῖδ: 1 Πᾶνα ηοΐ 5θηϊ 
τὸ {Π6 1}, 5841ἢ [Ώ6 0ΒΡ. ἘΕῸΓΣ [0.5 56:1 (ἢ6 ΤΠ ΟΚΡ, Τμδῖ δἴϊοσ 

ΒΟΥΘΏ(Υ γε Ὀ6 Δοσοι)ρ  5ῃ6α δἱ Βαρυίοη 1 ψ1}} υἱϑὶϊ γοῦ, 
8δηα ρογζοστῃ ΤΥ σοοά ψοσζὰ ἰοναγάβ γοῦ, 1Π σδιβίηρ γοῦ ἴο 

τ χό[ασῃ ἴο [15 ρΪδοθ. ἘΕῸΓ 1 Κπον τῆς {[Ππουρ5 (Πδὶ 1 [Ὠ]ηἰ 
τονγατας γοῦ, 51 (6 ΤΟΚΡ, [πουρῆϊ5 οὗ ρεᾶςε, δηᾶ ποῖ οὗ 

τῷ δΥ]], ἴο ρῖνε γοι δὴ Ἔχρεοϊεα ἐμᾷ. ὙΤΏρηῃ 58}4]}] γα ο4}} προ 
ΤΏ6, Δπα γε 514}1] ρῸ δηᾶ ῥΧ͵ΑΥ͂ ᾿τπῖο πγ6, δηᾶ 1 ν1}} Πδδσκβθη 

13 Πηῖ0 γοῦ. Απᾶ γὲ 5241} βεεὲκ τὴθ, δπὰ βηᾶά ρω,η2, ψβδη γὲ 
14 54}} βΒεδιοῇ ἔου τὴϑ σι 411 γουγ ἢδατί. ΑηΑ 1 {1}} 6 ἰουπά 

οἵ γοιυ,, σα [ἢ [Π6 ΤΟΚῸ: δηᾶ 1 ν}}} ἴσῃ ἀνα γοῦ σΔΡΌνΙΥ, 
Δη6α 1 ν1}1 ραῖμεσ γουὺ ἤτοτὰ 41} ἴῃ6 πδίοηβ, δηα ἴγομχ 411] [ἢ 
ῬΙδοθ5 ψὨΟΣ 1 ἤανα ἀσένθη γοῦ, βϑἢ (ἢ6 ΤΟΚΡ; δἃηα 1 
Μ11 ὈΠηρ γου ἀραΐηῃ ἰηΐο [86 ραςβ ψΏρηςΘ 1 σδυβαα γοῦ ἴο 
Ὀ6 οδιτοα ἀγᾶγ οἀρίϊνα. 

15---.2ώ2. 77: τηπο:ἦς 97) 2706  αΐδε Ῥγοῤἠῥείς αὐ δαῤγώη ἐἠαίἑ 
500 δέ εἰοῤῥε. 

95. Βεοδιιβε γε δανα 5814, ΤὴΘ ΓΟᾺΡ δδιἢ σαϊβθ ὕ5. ὉΡ ῥτο- 

. ἴῃς οὐρίη8] 15. ρεου ασ, Οὐ [6 ψοΪς ἴῃς ἸΑἰοΣ σεῆβα 15 ρευθαρς ἴΠ 6 
Ὀεῖζίεσ οὗ ([ῃ6 ἵνο. 

10. α7εγ σευεγιίγν γεα»γ5] 866 ποίβ οὔ χχν. 11. 
αἱ Βαόῤν[ο»] ἴον δαὀγέορ. ΤῊ δῃῃουπηοεϊηθηΐ μδ85 τοβρϑοῖ ἴο ἴΠε ἀπγα- 

τοη οὗ [86 δἴρίγα οὗ Νοθυσῃδάηοζζασ δηα ἢ ϑσοοββοῦβ, δηᾶ ΟΠ 
Βεοοῃ δεν ἴο [86 οοηβεαπεηῖ Ἰἰμα Δ οῃ οὗ [μ6 σαρεἰνιγ. 

91} φυραΐ τῦο71}] ΤΩΥ στδοίουϑ Ρσγουλϊ56. ὅ66 ΧΧΥΊΪ. 22. 
11. 207 7 ἔμοισὶ ΤῊδ ργοῃουῃ 15 εἰηρῃδίς ἴῃ [86 οτἱρίηδὶ. Τδε 

ΒΌΡΡΙοββεα σοηίσαβί ΠΟΎΟΝΕῚ 15 ἢοΐ, Δ5 βοὴθ μᾶνε ἰδίζεη 11 ἴο θα, Ὀεΐψεεῃ 
186 ἴα͵Ξ6 ὑσορμεῖϑ᾽ ᾿ρῃοσζδῆσα δῃὰ (οά᾽β Κηον]θάρα, Ὀυϊ ταί μοῦ Ὀεΐνεθῃ 
(15 Ἰαϊίοσ δηᾶ {πε ϑυϑρίοϊοηβ δηᾶ αἰ] ϑϑηθθβ οἱ [6 Ῥεορίε. Ὑ6 ΤὩΔΥ͂ 
[Ὠ1ΠΚ τὴς τεράσά]θθς, θα 1 Κηον ἴο [λ6 σΟὨ ΓΔ. 

γε ἐχῤεείεα 94} ἃ Ῥαῦαχο ( 1εγα}]γ, σορεοὶ λίγ α72 27), δὰ δὲ ἀχρθο- 
ἰδύϊοι. (ΟσΈρδγα ΡΊΟΥ͂. ΧΧΙ. 18, ΧΧΙΥ. 14, 20. 

12, 7 ερ τλαΐ γε κοὐδὲ τονε »ιὺ Ἡΐδτα οοϊηθς [86 τϑάβοῃ ἴοσ ἴῃ6 
Τανουσαῦα ομδῆρσα ἴ[μαῖ (οα [5 δῃῃοιησθά 85 δροιϊΐ ἴο όσα ψΏδη {πε 
αἰ βῃμηθηΐ 5841} ΡῈ οοτωρ]οίθά. 

16δ--253, ΤῊΣ ΜΟΤΗΘ ΟΕ ΤῊΕΞ ΕἌΙΞΕῈ ῬΕΟΡΗΕΥ͂Θ ΑΥ ΒΑΒΥΤΟΝ 
ΒΘΗΑΙΙ, 5ΟΟΝ ΒΕ ΒΤΟΡΡΕΏ. 

1δ, 16. Α ἀπο  μᾶ5 Ὀεεη ἐουηά ἴῃ σοπμηδοίηρ (Π656 {ΠΟ νΈΣϑ65. 
Ἡδηοε ἰ μᾶς θθθὴ βυρρεβίθα (Παὶ [ἢ ἴουτπου μδ5 ροῖ ουΐ οὗ 115 ρίασα δηὰ 
580] 4 τ ρη ΠΥ βίαπά Ὀείοσα νασ. 2ο. Οἴμοι ψουἹα ὙΠΟ ομλἱς ψΈσβ 5 
τό--ἰρ. ὙΠεδ6 ΠΟΥΟΥΕΙ ἃγα ΨΕΙΥ ὕ}}Π|κ6 δὴ ἰπιογροϊαίίοῃ, Ὀεΐηρ ταῦ οῃ 
ἴοο Ἰοηρ ἴο θεὲ ἃ τηδυρίῃμαὶ ποΐα νι ἢ ἢ τῖρῆς ἴῃ (6 απάβ οὗ ἃ οοργιοῖ 



νν. 16---20.] ΤΕΒΕΜΙΑΗ, ΧΧΙΧ. τος 

ῬΒεῖβ ἴῃ Βαῦγίοη; Αἄζμποιν ἴμαϊ ἴἢτι5 ϑϑἢ (ἢ6 ΤῸΒΡ οὗ (ἢς 
Κρ (ῃδἱ 56 ὑροῦ (μλ6 [τος οὗ Ὀαν]ᾶ, δηα οὗ 411 [ἴῃς 
ῬΕΟΡΙΘῈ [μαΐ ἀνγε! δῖ ἴῃ (815 οἰἴγ, πα οὐ γοῦγ Ὀγείῆγεη τΠ δ 
ἃτ6 ῃοΐῖ ροῃς ἰουἢ 1 γοι ᾿μἴο ΠΑΡΌΝ ; ἴπ|ι5 βδιτ ἢ (Πδ 
ΤῸᾺΡ οὗ Ὠοϑβίβ ; Βεῃο]ᾶ, 1 Μ1}} βοηᾶ προῇ τῃδτὰ [ἢ6 5νοΥ, 
[86 ἴδτωϊηθ, δηᾶ [Π6 ρεβί]θηςο, δηα Μ}}}} τα κα ἴΠθπὶ Κα ν]] 6 
ἔρΞ, ἰῃαϊ σαῃηηοῖ Ὀ6 εδίξῃ, ΠΕΥ ἃγα 50 601}. ΑπαάΤ 5}} ρεῖ- 
βοουῖα ἴθ ἢ [ἢ6 σνοτά, ψ ἢ τΠὴ6 ἔδυηϊηθ, δπα ψ ἢ [ἢ 6 
ΡῬΘ5ΊΠ]Θηςοο, δηᾶ Μ01}} ἀδ νου τΠθτὴ ἴο Ὀ6 τειπηονεά ἴο 8}} [π6 
Ἰιηράοχῃβ οὗ [6 δαγίῃ, ἴο Ὀ6 ἃ οἴχ86, Δηα δὴ δϑίοῃβῃσηθηΐ, 
δηα ἃ ᾿ἰβϑίηρ, δηα ἃ Τερσοδοῇ, διηοηρ 411 [ῃ6 ἡδίϊοηβ ΏΙΠΘΥ 
Ι αν ἀπνθῃ με: Ὀδοδιιθα ΤΠΕΥ ἤᾶνα ποῖ ἢδαικεηθά 
ἴο ΙΩΥ Μογάϑβ, 541 Π (6 ΤΟΚΡ, ΨΏΙΟΙ 1 5θηῖ πηΐο τη ΟΥ̓ 
ΤΩΥ 5εσνδηΐβ [ῃ6 Ρῥτορῇῃεῖβ, Γβηρ ΠΡ ΘΑΥΪῪ δηᾶ βεηάϊηρ Ζἤέρη; 
θυΐ γε ψουά ποῖ ἤδαγ, βατἢ ἴΠ6 10ΕΡ. Ηδᾶγ υα .ἴμογο- 

δηὰ 115 ὙΜΑΥ͂ ἰηίο (ἢς ἰεχῖ, δῃὰ ὑηΠΠΚεὶγ ἰο πᾶνε Ὀεθη ἰηβετίεα ψἱπουῖ 
σᾶυ86 ἴτομῃ [86 νΕΙΥ αἰ που] ν ΒΙΟῊ εχιδίβ δὲ ἢγβὲ βρης ἴῃ ἀϊβοονεσηρ 
[ες οοππεοχίοη οὔ (Πουρῃς. ΤῊ ϑερίυαρίηϊ ἱξ ἰ5 ἴσια οτηἱῖβ ἴΠ 656 νεσβεβ, 
Ὀαΐ, 85 85 Ὀδθὴ βαϊά Ὀείοσε (ποΐθϑ οἡ σῃδρ. χίχ. 11}, [15 ὈῪ ἰΐ56 1 ἔΌστη5 
ΠΟ 5οσί οὗ διρυτηθηὶ δραϊηβί ἰῃεη. ΤῊΘ 56η56 ἀρρϑδῖβ ἴο Ὀ6 ἴῃ ἔδοϊ (15. 
Οης οἔ [δες ἀιβιου 165 ταϊβθα ὈΥ 1.6 Ἔχ ]85 ψ Ώεῃ ἴδ6 Ῥσοβρεοῖ οὗ βενθ 
γελιβ᾽ σαρυ ϊν ψγὰ5 Ὠε]ά ουὧἱἵ ἴο ἴμοτα νου] 6, ε ἤανθ ρσορῇῃεῖβ ἤδτα 
εἱ Βαθγίομ πο [6}1 0 1υ5ῖ [86 τόνοῦβα οὗ 41] [Π15. ΔΝ ΏΙΟΒ 584}} νὰ 
δοϊονο ὶ Τὸ [8ϊ5 [86 τερὶγν οὗ 7 γεταϊδῃ 15 ᾿νοίοϊά. (1) Τ656 ρσορμείϑβ᾽ 
[εδοβηρ 508]1 βοοῃ ὃς ἀϊβρτονεά. Τῇῃα Κίηρ δηὰ ἴΠ6 τεπηηδηΐβ οἵ [Π 68 
Κίπράοχα, προ ψμοβα σοπηυεα οχίβίθηοα αἵ 76γαβϑὶθπι [ΠΘΥ ἸΔΥ 5 ἢ 
Βίγθββ, 11 βοοὴ ρ855 ΑΥΔΥ. Υα8 5}8]1] ηοΐ βοοῇ ὈῈ σεβίοσεα ἴο γοῦγ 
Ὀτοίῆσθη, ας ΠΟΥ 5411] θὲ Ἂχὶϊθθ δηᾶ βοαίϊοσεά {πὸ ἴο γοὺῦ. (11) ΤῇΕε 
[αἶδα ὑρσγορμεῖβ, ψῆο (05 ἀδ]υάα γου, 58.411 [Πδιλβαὶνθδ στ ἰϑεγα ὈΪ Ὁ Ρεγ 5} 
δῃά Ῥδοομλα ἃ ρτόνετὺ δηᾶ Ὀγ-νοχά. 

16. 271 δαόῤφγίρ!) Ἰἰϊεσα γ, ας αν ας δαδρίρ»ε, 1. ε. Ἠΐβ ῥρσορῃεῖβ σεᾶοὴ 
ἔνθ ΙΓ ΠΟΥ. 

16. Αἰποῖυ ἐλαΐ ἐδτς “αἱ!}] γρα, ἐλτς δαΐζζ, 15 Ῥευβαρβ τῆοσε 1Πἰ6γα], 
Ὀαϊ [86 Εηρ.  ετβ. Ἔχργεϑββεβ [6 βδεῆβε ΜΙ Ξαβήοεπὶ ο]οδεπεββ. 

οὗ τὰς ἐξίῃ 9} εορεεγηίηρ ἐλδ ίηρ. 8.66 ποῖε οῇ νεὺύ. 24 
11. υἷε ἥρ5] Οοτηραζα χχῖν. 2--8. Τὴ εχ ]θ5 αύσία ῬΙΟΌΔΡΙν ἤᾶνα 

Δἰγεδάυ πεασὰ οὗ (μαΐ ρσορῆξεου, δπά 11 ποῖ, [ΕΥ̓ ννου]ὰ πδίμτγα!]ν Ἰθατῃ 1ἴ 
Ὧονν ἔτοπι ἴΠ6 ΕΠ ΡΑΞΘΥ ΜΏΟ Ὀγχουρηϊ [815 Ἰεῖῖοσ. ΤῊδ ψοτζά σεηάετθά σέ 
15 ἀείνοα ἴγοτῃ ἃ τοοΐῖ τηθδηϊηρ 29 σἀμαωξῦ, ἀπ ἤδησα 15 ἃ ψοσζά 1ῃ- 
τεηἀρά ἴο Ἔχρύεβϑϑ ἰηΐεηβα Ὀδάηῃεββ. 

18. Ἐογ {πε ρεῆξζαὶ βεῆβε ἀπὰ ἰδηρυδρα οὗ [Π8 νεῦβε σοιῆρατα χίχ. 8, 
χχὶν. α, ΧΧΥ͂. 18, χΙ]. 18. 

ἐο ὅς γεμιουειὶ ̓ ᾿ΩἹ 566 Ποία Οἵ χν. 4. 
19. γε τυομία μοΐ ἦἀεα7γ}] ὙΠὲ κυάάεῃ οἤδηρα οὗ ΡΕΊβοῺ 15 ΝΕΥῪ Ὠδίυταϊ, 

δΔηὰ γεῖ 5εῦνεβ ἴο 5ΒΕΥΥ 1.5 ἰηςἀθη ΠΥ [86 ϑοσαρυ!ουβ σατο νΠῊ ΨΕΙοΒ 

13--Ξ. 



1οό ΤΕΚΕΜΙΑΗ, ΧΧΙΧ. [νν. 21--23. 

ἴοτα ἴῃς ψοζά οὗ ἴ6 [ΟΒΡ, 411 γέ φΓ τῇς σαρίνιγ, ΏΟΤΩ 
αἱ δᾶνα δϑηΐ ἴτοπὶ Τεγυβαίθλ ἴο Βαρυίοα: (015 5δῖἢ (ἢ6 
ἼΤΟΚ οὗ Ποβῖ5, ἴῆ6 ἀοα οὗ ἴϑ5τδεὶ, οὗ Αῇδὺ {86 δοὴ οὗ 
Κοϊαϊαῆ, διὰ οὗ Ζεάεκίδῃ, ἴη6 βοὴ οἵ Μϑδβείδῃ,. ψῃ ἢ 
ῬΙΌΡΏΘΘΥ ἃ 116 υπΐο γοι ἴῃ ΤΥ Ὥδῖηα; Βεμο]ά, 1 Ψ}}} ἀεἰῖνοῦ 
τΠθτὰ ἱπῖο ἴῃη6 Παπᾶ οὗ ΝΕΡυοἤδαάγεζζασ Κιηρ οἵ Βδῦγυ]οῦ ; 

2 Δηἀ ἢ6 518]] 51.Υ [6 τὰ Ὀδίοσγα γοῦ  Εγθ5 ; δηὰ οὗ ἴζεστῃ 5}4]] 
Ὅ6 ἀκοὴ ὉΡ ἃ οσἴτδα ὈΥ 4}} [Π6 σαρίν οὗ πάλ Ὠοἢ ἄγ 
ἴῃ Βαργίοῃ, βαγηρ, ΤΠ6 ΓΠΟΒῸ τηᾶῖα [Π66 Κα Ζεάεκιδῃ δηᾶ 
πκὸ Αὔδὺ, ψῆῇομι [μ6 Κίπρ οὐ Βαῦδγϊοῃ γοαδβιίβα ἴῃ [ῃ6 ἔτγε ; 

23 Ὀδοδ86 ΠΟῪ Ὠᾶνα σοι 6α ν]]Δὴγ ἴῃ βγαθ], δηὰ ἢᾶνα 
σου τε Δα ] 6 ΥῪ 1 ΓΠΘΙΓ περ ουτδ᾽ νίνοϑ, δηὰ ἢανα 
ΒΡΟΚΘη ᾿γιπρ ψψογὰβ ἴἢ ΤΥ ὨΔΙη6, ΜΏΪΟΝ 1 ἀνε ἢοΐ οοση- 
τηὰηδεά τΠδῖὴ ; ὄνθὴ 1 Κπον, δηά σγ7ὲ ἃ ψ1Πη655, δαὶ ἢ τῃ 6 
ΓΟΒΡ. 

("6 7εννβ βανε μβαπάεά ἄονῃ ἔτοτῃ οὴς ἴο δῃοίῃευ ἴδε ἰείζον οὗ [ἢς ὅς: ρ- 
ἴὰαγε5. Αῃ οὈνϊουβ αἰϊογαίίοη ψουᾶ ἤανα Ὀδδῃ ἴο ἴπσῃ (Ὠϊβ βεσοημα ρεσξο 
ἱηΐο [ῃ6 [Ὠϊγτά, κι τ ννὰ5 τεϊδ! θὰ. Τ7οσοιη δὴ ἀδϑῖσαβ ἴο 5δδδν τῃδΐ 1 νγὰς 
ποῖ τῃθσεὶν οὐδέ Ῥεσβοῦβ Ψὴο δά Ὀεμανϑᾶ ΜΟΙ άγ, δηα ὈΥ ἴΠυ5 Ἰμοϊπά- 
ἴῃ [88 νΟΙΥ ΡΕΟΡΪῈ ἡ μοῖὰ ἢ6 85 δ ἀγεββϑίηρ, ἢ8 ργερασεὰ ἴδε ΨΥ ἴον 8 ς 
ορΡθηΐηρ ΝΌΓΣαΞΚ οὗ νεσ. 20. 

20. ΤΙΐβ Ῥερίηβ ἴῃς Ξεοοηά ρατὶ οὗ Γογειη δ ἢ 5 ἀρϑνσοσ ἴο ἴῃ οδ]εοϊζοι 
βιρροββά ἴο δ σαϊβεὰ οἡ ἴμε μαζί οἵ ἴῃς Ἔχὶϊθβ ἴῃ νεῖ. 15. ΤῺς ῥτορδεῖβ, 
οὗ ΨἜοΙ [ΠΕΥ ἴΠΘΙΘ 5ΡΘαϊκ, 5}.8}} ρουίβῃι, δῃὰ [Πδΐ ΌὈῪ ἃ οσιεὶ ἀδαίῃ. 

21. Οἔἴεδεδε ἵψνο ργορδοῖβ ποϊμιησ γΠῸῚ 15 Κπόν. : 
22. Αοἱαΐαλ, κόγ5έ (6181Δ}} δηὰ »οαςίεά (ΚΆ18})} ἀγὸ ἴἤτες βοῇ κατ 

ψ τάς {Παΐ ἃ ΡΙΑΥ͂ οἡ [Β6ῃ} 85 5664 ἴῃ [656 νεῦβοϑ βθοῖηβ ηἰοπἀεα. ΤΏδ 5οὴ 
οἵ Αοέαίαἦ νγὰ5 ἴο Ὀ6 οδ)]]ϑα Κι 6] 81Δῃ (ἃ ουτ56) Ὀδοδιβε ἴῃς Κιίηρ οὗ ΒαΌΥ- 
Ιοῃ ΚΑΙΔἢ (τοαϑι θα) ἰπὶ ἴῃ ἴῃς ὅστε. Τμαῖ (ἢϊ5 ἔοσῃι οἵ ρυῃιξῃπιεηὶ 
Ὑὰ5 ποῖ ἴοο οχγιθὶ ἴο 6 υῃοοτωσηοη ὰ ΘΑ ἃ5 ΜῈ]] ἴσοτῃ ἴῃ6 Μο]ο ἢ 
τε 5 50 οἴϊδβη βρόκεὴ οὗ, ἀπά (Πς ραβϑίηρ ““1Ὠσουρὴ (ἢ δ Ὀτίοὶς ΚΠ] (2 ὅδ. 
χίϊ. 31), 85 ἔσγομι (Π6 σαβε οὗ ϑῃδάσαοῃ δηὰ ἢϊβ οοτωρδηΐοῃβ (Ώδῃ. 111. 20) 
δηα νατῖοι!5 σείεσεηςαβ ἴο ἴΠ6 βυ  ]θοί ἴῃ Αβϑυτδῃ ΒΟ Ρ]οἢ5 ἀθορῃοσοὰ 
ἴῃ τηοάεδγῃ {Π165. : 

28. 7 ζηοτυ] Τῇ ΗςΌ. 15 γαΐμοσ ἀἰβίουϊτ. ῬχοῦδΟΪΥ ἴμ6 Ὀεβὶ ἰ οσαὶ 
τοηἀουηρ οὗ Σἰ 15 7 σηὲ οηδ τυἦο ἐμϑτυς. 

24 - 32. ΘΗΕΜΑΙΑΗ ΤῊΒ ΝΕΗΕΙΑΜΙΤΕῈ ΒΕΒΌΚΕΡ ΑΝ 

ΤΗΚΕΑΤΈΝΕΘ. 

Οἱ [Π6 αττίναὶ αἱ Βαρυΐίοῃ οὗ Γϑγθπι δ 5 Ἰεϊξοσ, Ὡ]Οἢ ἐπ α5 1 νεσ. 23, 
ἴμσγα 5 τω οῦ ᾿ηαϊσηδίίοη οἡ ἴῃς μαζί οὗ [με [α]56 ὑσορῃεοῖβ, δηά οὴῃδ οὗ 
ἴθι, ϑμθτηδίδῃ ΟΥ̓ Πάπιθ, Υῖε5 ἴο Ζαρμδηϊδῃ (ἢ δοῦπρ ΠΙρἢ-Ὀτῖσϑε, 
ὈτρΊηρ ἀροη Βΐτη ἰμαΐ μ6 5ῃοιϊά Δ Κα βενεσα σλεδβαγοϑ ἴο 516 ησα Γεγευ  ἢ 
85 ἃ τηδάπηδη. Τἢὶ15 βυρρεοϑίίοῃ πόννενοσ Ζερῃδηϊδἢ ἰ5 50 ἔδυ ἴτοηι ἔοϊ- 
ἰονίηρ ἴμαὶ ἢς βῆενβ ἴῃς Ἰοίίες ἴο ἴῃς ῥσορμεῖ, ψῆὴὸ ᾿τχῖεβ ἀραΐῃ ἴω 
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»γιαίαζ Τλε Λιελοϊα»ιἜ γεδμζεά απ Ζἀγεαϊορσώ, 

Ζἅπμς 58.4]1 ἴῃοιι α'ϑσοὸ 5ρεαὰκ ἴο Θμβειηδίδῃ ἴῃς ΝεἢοἸδτηϊίε, 
βαυηρ, Τῆ5 5) εακεαίῃ [ῃ6 ΤΟΚΡ οὗ Βοβίβ, [Ὡς αοά οὗ 15τς8ε], 
βαγίηρ, Βεοδυϑὰ ἴοι Ὠαϑῖ βδεηὶ Ἰθιΐεγα 1η ΓὮΥ ὩΔΠ16 τὑηΐο 4]} 
186 ΡεορΪς (δὲ γέ αἱ Τεπιβαίθη, ἀπᾶ ἴο Ζερῃδηϊδἢ ἴῃ 6 βοὴ 
οὗ Μαδβεϊδῆ {πε ῥγιθβῖ, ἀπά ἴο ἃ1}1 (ῃ6 ρδϑίβ, βαγίηρ, ΤῊΘ 
ΤΟΚΡῸ μδίῃ στηδᾶθ [ἢθδ6 ῥπδβὶ ἴῃ [ἢ κἰεδα οὗ Τϑῃοϊδάα [6 
Ρηδβι, ἴῃ γέ 5ῃου]α Ὀ6 οὔῆοεῖβ 1η (ῃ6 μουβα οὗ [6 ΙΟΚΡ, 
ἴου Ἔνεῖυ τδὴ ζἠαξ ἐς τηδα, δῃηᾶ στηδίκεῖῃ Ὠϊτη56][ ἃ ὑτορδεῖ, 
ται του σου] ἀδϑδὲ Ρὰϊ Ὠἷπὶ ἴῃ Ὀτίβο, δηᾶ ἴῃ [ες βίοοκβϑ. 
Νον (πεγείογα ΨΥ μαβὶ [μου ποῖ τερτονϑα Τδγεσηϊδῃ οὐ Αηδ- 
τΠοῖἢ, ψν]οἢ τά κοί ΙΕ] Γ ἃ Ρσορῆεί ἴο γοι ῦὉ ΕῸΣ {Ποτο- 

ΒΌγΐοη, [15 ὕτης ἔοσ ἴη6 Ρύγροβα οἵ οοπάἀειηηίηρ Θμεπλαίδ ἢ 5 σοηάιυςῖ 
ἰη ἴῃς βενογαβῖ ἰουσηβ, δηα δῃηπηουηοίηρ 15 Ρεη δ γυ. ᾿ 

24. 10] οΥὮ, κο»ικε77ε1;ι0., ἃ5 ἴ[ῃλ6 βᾶτωης ρσζεροβιϊίοη ἴῃ [6 οσἱρίῃηαὶ 15 σθῆ- 
ἀεγοά ἱῃ νοῦ. 31. 966 αἶϑξο νοσ. 16. 

ζλε λιελεία»»: 2] πιατηθαὰ τἢπῈ ηοὸ ἄουδὲ δἴεσ ἃ ν᾽ Πᾶσα οὶ οἰ πευννβςε 
Κποσῃ. ὙὍὙῆε αἹϊεγηδῖνα τεηάεσγίηρσ ἐγ εα)26᾽ Ξασροκίοα ἴῃ [Π6 τηδγρίη οἵ 
ἴῃς Επρ. εῖβ. 15 ὙΘΙῪ τ ρσο 16. ; 

256. ἐκιιγ95] ὙὍῆς ΗδΌ. τοῖρῃϊ στρεδῃ ἃ ϑἰῃρὶβ ἰεἰίοσ, θαΐ (6 ΡΙαταὶ ἰ9 
ῬΙΟΡΔΟΌΪΥ τὶρὮϊ. 

ἐρ 1ἅ} παρ] ὙὍῃ6 ““(ὮΥ ᾽ 15 ῬΡγο δ ὈΪΥ ἴο Ὀ6 εἰ ρμδϑὶζεᾶ. ϑ'μοηγαϊδῃ 
Κε ἢ ἢΪϊ5 οὐντι ἤδτηθ, ποῖ 45 Γθσεσηϊδῃ ἴῃ ἴἢ6 πᾶπις οὗ (Π6 οσγά. 
ΖεῤὝαρίαλ] ταδῃτοηδά χχὶ. τ ( ῖοἢ μονονοσ Ὀεϊοηρϑ ἴο ἃ βοιμβενῆαῖ 

Ἰδΐου {{π|6 [ἤδη [ἢ]15) Ἃ5. μανίησ Ὀδθὴ δεηΐ Ὑἱὰ Ῥάβῆασ ΌΥ Ζεάεϊίδῃ ἴο 
7εχειαίδῆ. Ηῤς ἰ5 αἷβο τῃηθηϊοηδα σἤδΡ. 111. 24, 2 Κιηρβ χχν. 18 δ5 
4“ β6Εοοῃά ρῥγίεβι ἢ οσ [86 ὨΙρΒ-Ρυεσῖ ̓ 5 ἀδθρυῖγ. ἘΦ βεειὴς ἴο αν θθθη 
Ῥυϊ ἴο ἀφαίῃ ἤδη ἴῃς οἱ γγα5 ΠΠ4}}Υ ἰάκεὴ ὈΥ ἴῃς (Πμαϊάδεδηβ. 

46. ΤῊϊΞ δηὰ (δὲ ἴννο ἰο]οννίηρ νοῦβοβ σίνε υ5 (ἢς ποσὰ οὗ 5 μοπιαίδἢ 5 
Ἰεϊϊεν ἰο Ζερῃδη ἢ, 85 αυοϊαα ἱπ [Θται Δ 5 ΤΟ ΡΪΥ. 

ἐλεε] Ζερ μη δἢ. ν 
ἤ», 1.6 «ἰεασ οΥ δ δοϊααία) ϑοτὴς ἢᾶνε τεΐεγγεά (ἢ]15 ἴο ᾿ϑῃοῖδάα (δ Ὠἰρ}}- 

τεβὶ οὗ ἴῃς ἀδγΞ οἵ κίησ Τοαϑἢ (2 Κίηρβ χὶ. 4, εἴς). Αραϊηβί 1ῃ15 νἱον 
ἀδδρεας 816 ἴῃς νψοτάᾶς [ἢδι [ΟἹ] ]ονν, νἹΖ. :- --ἰῃαϊ γε σῃου ἃ Ὀὲ οβῆςσοβ τ 
2δξῥαϊς Ξε ἀερυῖϊεβ. ΤῊ βδβεννβ [αἴ τῆς Τεποίδαάα ἤδσε πηεηιἰοηθα νγὰ5 
ἮἩΣτΩΒΟΙΓ Ὀυϊ ἃ ἀδρυῖίγ. Ἐξ τὰ Ψ 611] ἤανα σοῖὴθ ἰπ Ὀεΐννεοη Ῥδβῆυτγ 
(χχ. 1) δηᾶὰ Ζερῃδαηϊδῃ. Ὑμεῖα Μετὰ ἀουθ]685 ΤΩ σἤδηρσεβ οἱἉ [ἢ]5 
Κὶπά ἴῃ βυςῦ σου δθίους Ὠ͵Τ.65. 

ἐλαΐ ἐς τα] Μαάμοϑθβ ννὰβ Ἰοοκεᾶ οἡ ἴῃ (ῃς Εδϑί δ5 ἃ βοζί οὗ γι οὗ 
ῬΙΟΡΠΕΟΥ Ρετγνοσίεα. 

2γἼ5ο} ἘῈΔ9 ῬΠΊΟΣΥ. 866 ηοΐβ οὔ οὮδρ. χχ. 2, ἤετα (ἴῃς βάση. ψοσά 
5 τεηἀεγεα ““βίοςκϑ." 

ἐλε «ἰοοξ:] ταῖμου, ἘΔΘ 601187. Αποΐμπου τηθϑηΐηρ βυρρεβίεα 5 ὦ εἰρτέ 
ὅοῦ; ἀοισό. ΤῊδ ποτὰ Πούνενοσ οσοῦγϑ ἐπ [86 ΓΟΥΠΊΘΙ 56η56 1ῃ ἴη6 Κίη- 

ἀτγεὰ Ατσαρίς, δηὰ τλλὺ ψΜΜ6}1 ἀεηοίς ἴμαὶ ἡ ὶοἢ σοηβηςά [ῃς ὩΘΟΚ. 
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ἴογαβ Ὧδ βϑηΐ ὑηΐο ἃ5 22: ΒαΌΥ]Οη,, βαγίηρ, ΤῊΝ οὐηνίξν ἢ 
Ἰοηρ : Ὀυ1]4 γε Ποιι565, ἀηα ἄνε]] ἦη Ζζσηε, δια ρίδηΐϊ σατάθῃς, 
δῃηά δδῖ [}6 ἔπι οὗ ἴθ. Απάᾶ Ζερῃδηϊδη ἤἔὶὸ ῥτιθβὶ τϑδά 
{15 Ἰδιίθσ ἴῃ [16 δαῖβ οὗ Τϑιεηδῃ ἴ[Π6 ρσορῃεώ ΤΉΘΗ οδτηθ 
(Π6 ψοτά οὗ [πΠ6 ΤΟ. ὑπο Τογεηϊδῇῃ, βαγιίηρ, ΘΕηα ἴο 8]]} 
[δὴ οὗ {Π6 σδρίϊνιῖγ, βαγίηρ, Τ15 581 ἴμλ6 ΤᾺ σοποοῖΓη- 
1ηρ' ΘΒετηδίδῃ ἴῃς Νεἢ δηλ ία ; Βεσδιβα {1ᾶΐ ΒΠδτηδδἢ Βδιἢ 
ῬΙΟΡΕβΙΘα υηΐο γουῦ, δηα 1 βεηΐ ἢϊτὰ ἢοΐ, δῃᾶ ἣδ ᾿οδυξεά 
γοῦ ἴο {τυ5ῖ 1η ἃ 116: [Πογείοσε (0.5 58. [ῃ6 ΤΟΒῸ; ΒοΒοΪά, 
1 ν}}] Ῥαη]5}} Θῃθπγδίδῃ τ[ῃ6 ΝΕΒοδτηῖε, δηα 15 βδεεα: ἢς 
5Π8}} ποῖ ἢᾶνε ἃ πηδῃ ἴο ἀν 61} διγοηρ [15 ῬΕΟΡΙΘ;; ΘΙ ΠΕ 
58}} ἢ6 Ὀεμοϊὰ (ἢς ροοᾶ [δῖ 1 Ψ}}} ἄο ἔοσ ΠΊΥ ΡΘΟΡΪΘ, 54. 1ἢ 
[6 1ΟΚΡ; Ὀδοδῦβα ἢ6 Βαῖῃ ἰδυρὶι τοῦθ] οη ἀραϊηϑὲ [ἢ 6 
ΟΕ. 

28. 20» ἐλεγεζογε ἢ, σμἢ Ἔεοδιβα γε ἢᾶνα Ὁ] ον Πϊτὰ ἴο ἀο 45 ἢ 
{||κε5 αἱ ἤοιηθβ, ῃ6 μδ5 ἴδκδβη {Πε6 βαπιθ ᾿Πρεσν ἢ 5. ἯὟ᾽ ε τῶδυ βονενεσ 
τεηάοσ βἰ πρὶν, “ογασποῖλ ας ἀδ λαξλ σομέ, εἴς. 

82. ἡλεγεογε ἐλης σα 116 20γ4Ὶ Ὑδδβε δηὰ ἴῃς ἐο]ονηρ ογβ 
σοτὴθ αἱ Ἰδηρίῃ δ5 ἴπε ραᾶσὶ οὗ [6 ϑϑεηΐδθησθ δηϑνευηρ ἴο ““θεσδυβα 
ἴῇου Ὠαϑῖ 5θηΐ,᾽ εἰς. οὗ νϑσ. 25. ΤῊΘ :πίουνθηΐϊηρ ὈΥΘΑΪ Ὧ85 τοϑυ] δα τγοτῃ 
{6 Ἰοηρ᾽ ἐχρδηδίίοη δηά ἀξία]  ΏΙΟΠ νγὰβ πδοθβϑασγ. ΤΠ6 Ρυ πη ϑῃπηθηΐ 
ἴο Ὀε 1ηδ᾽ιοίδα οἡ Θῃοιηδίδῃ νγὰβ ὑνοίοϊά, ΕἸγϑί, ἢ6 "ψαβ ἴο ἰϑθαᾶνθ ἢο οἢ}}]- 
ἄχθη ὈεΒηα ἢΐπ, ἀπ βεοοῃάϊγ, μ6 5βουϊὰ 566 0 ροοᾶ σομηδα Ὡροη ἢΪ5 
ῬΘΟΡΙς, εἰ πεσ ἴῃ [86 νὰ οὗ [6 βρεεάγ τείασῃ ψΏΟὮ μ6 δὰ Ὀδεη 
Ῥτοτηϊδίηρ ἴθ, οσ ἱπ [6 ΨΥ οὗ ρθδοβ δῃᾶ σοϊῃρδύδῦνα ῬΥΟΒΡΟΓΙΥ ἰὴ 
6Χ]]6. 

ΟΗΑρΡρο. ΧΧΧ.--ΧΧΧΊΠ. 

ἩΠ  Πετῖο {ἢ ρεηεταὶ ἴοπα οὗ Γεγοτη ἢ 5 ρυόρηθοὶθβ ἢ85 ὈΘΘη Ρ] ΟΠ. 
ΑἿΥ ρἰεδπβ οὗ ὈΠρῃϊηθ85 ἰἢαἰ πᾶνε ἔτοσῃ [ἰτὴς ἴο [1π|6 δρρεατεά (6. δ. 
11. 14, ΧΥΪ. 14,15, ΧΧΙ]. 3) ᾶνε θοσπα Ὀαϊ ἃ ΝΕΥΥ 5Π14}} Ῥχοροσχίοη ἴο ἴῃ 6 
Ἰοηρ 5ἰσείςεβ οὗ τ 6] ΠΟ ΠΟΙΥ ΤΟτο οάϊηρ' ἀπά 5βἴθγη ἀθοϊδζαίίοῃ οὗ οοπηηρ 
Ραμιβτηθηῖ, ῬΟἢ ἤανα ἰουτηθᾶ [ἢς ρ]ϑὶ οὗ ΗΪ5 ρχγορἤῆβοϊεβ. [Ι͂ἢ Ἵβδρϑβ. 
ΧΧΧ.---ΧΧΧ δ, νὰ να ἃ τηδυϊκεα σἤδηρε ἴῃ [15 τεβρθοῖ, δηὰ ἴῃς συ βοὶα 
ἴοπε ἤθτα ἰ5 ἰῃαί οἵ ἢορε. Τῇΐβ 15 ἴῃ 6 τῆοσα σεηδυα]6, 85 οἤδρ5. ΧΧΧΙΪ., 
χχχῆδ. γοτα υτίθη ἴῃ [6 ἰοπί ἢ γοᾶσ οὗ Ζεαοϊκίαῃ, απὰ ἴῃ ἴῃ 6 τηἱάϑὶ οὗ 
[Π6 5'6ρσα (χχχὶϊ. 1, σΟΙΠΊΡΑΓΟ ΧΧΧΙΪΙ. 1), Ψ ΏΙ6 1ξ βθθβ ρσοῦδο]ς ἔγομι [ἢ 6 
ἰμίοσγηδὶ ον άθηςα μϊ [Π6 ἴνο δαυ ἐσ ομαρίεσβ, οοηηθοίεα 50 οἱοβεὶγ 118 
1656 ἴῃ 5υθ)εςϊ-τηδίζεσ, γεσα σοηιροβθα δῃᾷ σοτηγϊεα ἴο Πρ Β0πι6- 
Ὑ Ώετα δρουΐ [Π6 σα ἀδῖϊθ. ΤὨῈ ῥυόρῇῃεὶ νγᾶ5 ἱπ ῥυίβοῃ, ἕασαης δηά 
Ῥοβί!εηςε με] ροββεββίοῃ οὗ [μ6 οἰ, ἀπά [86 ρῬσγοβρθοίβ οὗ ἴῃς ηδίίοῃ 
ΕΓ 50 ἢ 85 ἴο ογεαΐθ ἀθββρδὶσ 1 δνΟΥΥῪ τη. [{ νγὰ5 δῖ συ ἢ ἃ {1π|6 85 
1η15, ἤδη ΒΌΤΏΔΗΪΥ βροακίηρ ἴΠ6 ρεορὶε πιοβὲ πϑθήδα [6 σοτηΐοσί οὗ Βορδ.1 
δηὰ γεῖ ἴπ6 ῥσορῃεῖ, μβδὰ δ δε βρθαϊκίηρ ἷ5 ον ψοσζάβ, νγὰϑβ ἰθδϑῖ 
ἸΠκεὶγ ἴο ῬῈ 8016 οσ ΨΠΠὮρ ἴἰο αβοσγὰ ἱξ Βεῖ, ἐμαὶ ἰδ ναϑ δῃηποππηοθά 
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ΓΗΑΡ. ΧΧΧ, 1--- 7π{γοάμερ». 

ΤῊδ σοτγὰ {πδὲ σδπλα ἴο Γεγοηϊδῇ ἔγοσῃ [6 ΤΟΒΡ, βαγίηρ, 80 
Τῇηυ5 5ρεακοείῃ (Ὠ6 19ΕΡ0 Οοὰά οὗ Ι5γ8ε], βαγίηρ, νντῖῖα [Π66 4 
411 (πΠ6 ψογζάς [δῖ 1 ἔανε βροκβϑῆ υηΐο ἴἢ66 1 ἃ θοοΚ. ἘῸΓ 
Ιο, ἴῃ6 ἄδγϑ σοϊηθ, 5αϊ ἢ [6 ΤΌΚΡ, [πα 1 ψ1}} Ὀπηρ ἀρδὶη 
[86 σΔρΌνΥ οὗ ΤΥ ΡΕΟΡΙῈ [5γδ6] δηὰ 764}, 5811 [Π6 [ΟΒὉ: 
Δηά 1 11} οσδιιδεὲ ἴθ ηὶ ἴο τείαγῃ ἴοὸ [πε ἰαπᾶ (δὲ 1 ρᾶνα ἴο 
{πεῖν ἰδίδεγβ, δηα ΤΟΥ 5}.4]}1} ροβϑεβθβ 1, Αμά [Π656 χρέ ἴῃ6 9 
ψοτας [Παἰ [Π6 ΠΟΒΡ 5ρᾶ κα σομοθγηϊηρ [5γ86] δῃηὰ σοῃσοσῃ- 
ἱηρ ΠιάΔἢ. Ἐοχ τῆιι5 δαῖτ [ῃ6 ΠΟΚΡ, τς 

͵ 

(χοῦ Τετεταϊδῃ ἰμαϊ (6 Ῥεορΐς οὗ ἀοά 5βουϊά ηοΐἱ ρεΞἢ, [παΐ [Ὠχουρῇ 
ἴδει [86 εηῦ]ςα παίίοῃς βῃουϊὰ Ὀς Ιοὰ ἴο ἃ Κηον]οᾶρεο οὗ ἴῃς (συ, δηά 
(ῃαἱ ἴῃς ΕΙρμίδθουβ ΒΒΑΝΟΗ 5μου]ά γεῖ αγίβε ἔτοιῃ (6 ἤουϑα οὗ ᾿δνὶὰ 
δηᾶ Ζ᾽οη 5 πδῖης Ὀε 714 Ζογαά ο"»γ Κιρλέεοισηόςς, ἌΝ͵ 6 τοδὺ αἰνϊα [ἢ 6 
Ὑ8ο]6 ῬΤΟΡΒΕΟΥ͂ Ἰπίο ἴζγες ρατζίβ : (1) “ΤΠ {παραὶ ἤγτηη οὗ [5:86}᾽5 
βαϊναίίοη ̓ " (Ηδηρβί.) χχχ., χχχῖ.; (11) ΤῊΣ ρυσοῆαβα ὈῪ [δγθιλίδῃ οἵ ἃ δο]ὰ 
ἴῃ Απδίμοιἢ ψ τ δὴ Ἐχρ]δηδίίοη οὗ {π6 βἰριυίβοδηοα οὗ [5 αδοῖ; (111) 
Ῥχοϊηΐβα οὗ τεϑιοσαίίοη οὗ {π6ὸ ῃδίΐοῃ ψ1 τεπεννθα Ο]ΟΥΥ σοηξετσεα οἡ 
ἴῆς Βουδ6 οὗ αν ὰ δηὰ [86 1 νι ςαὶ ῥχυϊθϑιῃοοά. 

σβμαρ. ΧΧΧ. 1--δ. Ἱντ ΟΌΌΟςΤΙΟΝ. 

4. Ἡγγε άεε αἰ ἐδέ τυογ6] 7ετογαΐδῃ μδά αἰτεδὰγ ἰῃ ἴῃς ἑουσίῃ γεαῦ 
οἵ 76 Ποϊαϊκίτ 5 σεῖρτι δἀορίθα {Π15 πιο μβοα οὗ βϑβουσγίηρ (δὶ 15 ψοτὰβ 
βῃου ἃ να Ρεστιδηθηΐ εἴδοξ ἀροὴ [Π6 πιϊηἀ5 οὗ ἢΪ5 σοπηίϊσγμηθη. 1 γ85 
ποῦν 5111 πιοῦσα Ὠδοδββασυ παῖ (ΠΕ 5ῃου]α 6 σοτῃηεἀ ἴο νυν, 
ἃ5 ΤΩΔΗΥ͂ ΠΔα τη} 116 Ὀδεὴ τοιηονθα ἰο ΒΑΡΎ] ἃηὰ ἃ βεοοηᾶ ἄξροσ- 
ἰδΔύοη οἵ οαρεξνεϑ 85 πητηϊπθηΐ. Βεϑίάθβ Μὰ ἃγα Ὡοΐ δι γα ὮΟΝ (ᾺΥ Ὠδ 
ΤΌΔΥ δἱ [15 {ἶἰπτεὸ Βαανα ροβϑεββθα ῬθΊβοηδ] τεθάοῃ. ὅ66 οῇδῦ. ΧΧΧΙΝ. 1. 
λα 7 λατε “2οξερε επίο 546] Ἑτοτὰ ἃ σοχίδϊῃ διηοιηῖ οὗἉ 5101] ΑὙἸ {Υ 

δεΐνοοη ἴπεβα σἤδρβ. δῃάὰ 111.-τονὶ. (Ἐβρθο γ 111, 17--ς25) ἴἴ ἢδ5 Ὀδδα 
(Ββουρβι παῖ [Π6 ΤΌΣΟΥ ΓΕ ΟΠ ΘΙ ΡΟΥΘ ΜἹΠ τἔς Ἰδιίοτ, ἱ. 6. [μδξ Ὀοιῃ 
816 ἴο ΡῈ τείοιγσϑά ἴο [6 ἀδγ5 οὗ ]οβϑίδῃῆῃ. Τὴ Βόενεσ 5 αἱ ἀπ505- 
(αἰπεα ὮὈΥ ἴδ ορίπίοῃ οὗὨ οοτηγηθηϊαίοσβ σΘΏΘσα οὐ ΕΥ̓͂ (86 ὑχορ δ ὈΣ 1165 
οὗ [86 οΔ56. ; 

8. 20γ......7 τοῦὴἱ!ῶὦ ὀγίρρ' αραΐε ἐλε εαῤίΐυϊ}»)] ΤῊΪς νεσβθα βἤδνς [ῃαϊ 
“4411 (Ὡς νοτάς ᾽᾽ (να σ. 2) ἅχα ποῖ ἴο δὰ ἰδίζθ 85 πη ϑδηϊηρ 411 [86 τανο]δ- 
ἄοῃς ἴ[μαὶ (οά μαᾶ ὄνοσ τηδάε ἴο Τεσγεσηΐδῃ, Ὀαΐ [παὲ ψὨϊο Ηδ Ὠδὰ ἀ6- 
εἷατεά ἴο ἶπι ὕροη ἴΠ βρϑοΐδὶ ϑῃ )θοὶ οὗ [ἴῃς τεϑίοτγαδίίοῃ οὗ [86 Ῥεορὶε. 

4, εὐπεόγηῖρρ 7 γασὶ ρα εομοογρρ  μάα ὁ Βοίὰ ἀϊνϑίοπβ οὗ [6 
ἰσπηράοτῃ οὗ λᾶαν! ἀγα ἴππ5 τηθηϊοηθα, 8ἃ5 [ΠΟΥ δ ἴο 6 βροίκζεη οὗ 
δεραγδίοὶυ ἴῃ [6 ῬσΟΡ ΒΘ ΟΥ͂ ΨΏΪΟΙ (ΟΠ]ον5 ἰῃ οἤᾶΡ. χχχὶ. (15.86] 1---22, 

, 7υἀδὴ 23---16). 
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5---ο. ἥδε αἱ ἐς “αγξεςέ, ἀρίυνεγαηε σλαΐϊ εοηιδ. 

ὟΝ 6 δανα μεαζά ἃ νοΐοβ οὗ σε] ηρ, 
Οἱ ἔξδασ, δηᾶ ποῖ οὗ ρεᾶςβ. 
"ς ἧς ὩΟΥ͂, δῃηὰ 566 ῃοῖθοσ ἃ τηδῃ ἀοίῃ ἰγανδὶὶ σι ἢ 

οὨ]4Ὁ 
ὙΝΒεσείοσε ἄο 1 566 δυεῖγ στηδῃ τοΐζά Ὦϊ5 βδηβ οἡ ἢὶ5 Ἰοἱἢ 8, 

85 ἃ ΜΟΙΊΔΏ ἴῃ ἴτανδὶ], 
Απά 8]] ἔδοεβ σὲ τυσγηβα ᾿ἰηἴο ρ8] 6655 ἢ 
ΑΙΔ5! ἴογ [Πδὲ ἄδυ ἐς στεδῖ, 50 {παὶ ἤοῃδ ἐς πκὸ 1: 
1 ἐς θνθὴ [6 {ἰπ6 οὗ [δοο᾽5 ἴσου] ; 
Βυῖ 6 5141] θ6 βανβά ουὝ οὗ 11. 
ΒΟ 1[ 5411 οοσηβ ἴο ρδ55 ἰῃ [ηδὲ ἄδγ, 5. [6 ΤΟΒΡ οὗ 

οβίδ, 
7Ζλα: 1 νΠ]}} Ὀγθαῖκ 15 γοῖκβα ἔγοπι οἱ ΤΥ πεοκ, 
Απμᾶ ν}}} θυτδὲ τὰν Ὀοπάϑ, 
Αμὰ βίγδηρθβ 5411} Ὡ0 τῆοσε 5εσνα ἐπαηγβεῖνοβ οὗ ΠΤ: 

δὅ--9. ΜΝΗΕΝ ΑἹ], 15 ΘΑΚΚΕΞΥ, ὈΕΙΙΨΕΒΑΝΟΕ ΘΗΑΙ, ΟΟΜΕ. 

δ. Ἡνε λαυε ἀεαγά ἃ “οΐτό οὗ ἐγεν»ιδἰδηιρ}Ὶ ΤὨδ6 Ῥσορῃεῖ Ῥαρίῃς ἰἢς 
ῬΓΟΡΉΘΟΥ͂ ψὨΙΓἢ 15 ἴο σοηίϊαίῃ ἴμ6 ῥσομιῖβα οἵ ἀδ]νεγαηος 1 ἃ ἀεβοσῖρ- 
το ΝΒ ἢ 588}] Σ᾿ ΘΉΞῚ [86 σοπίγαβι (μα 15 σοϊαΐησ. Ὁδα τοβίοτγαίίοη 
σΔἢ ΟἹΪΥ δ εἤεοιίεα Ὀγ {πε ονεγίῃσον οὗ [ΘΓ ΟΡ ΊΌββοσς ἴῃ ψγασ, ψἘ]ΟΝ 
οὗ ὨΘοΘϑβϑιΥ ἱνοῖϊνοβ “σε Ὀ]1ηρ.᾽ 

Οὔ αν, αμά "οὐ οὐ 2εα. 7] ῬἘΘΆΣ δι 0 Ῥθ8006. [Τὶ 15 Ῥεβῖ ἴο ἴα (ἢ 
“οσαβ ἴηυ5, ἃ5 ἴῃοβα οὔ [μ6 εἽχί]θβ [μϑιωβεῖνεβ. ΤῊΘ ρρσοδοῃίηρ σαρίυτε 
οὗ Βανυ]οη ἄοες ποῖ ὑσίηρσ [Π6 πὰ πητηϊχοά οΥγ. ΤΟΥ τηυβί ἢ σογηηοῃ 
ν ἘΠ ΟΙΣ τδϑίοσϑ βυ τα ἴο [6 Ποστοῦβ δηα ὑποογίδϊ [165 οὔ νδὺ ἀπα 5ῖθρα, 

Ἴ. τλαΐ ἀαν ἔς φγεαί, 5ο ἐλαΐ πορξ ἐς 2 τῆ ἴῃς ἀδγ οὗ ἴῃς ονοσίῆτγον 
οἵ Βα γ]οη. [Ιὲ 15 ὄνεὴ στεαῖεσ ἴδαη ἴπδὶ οὗ Νίῃενε, 85 ἀδβογ δα ὉΥ͂ 
Ναΐυτα (ἰϊ. 1το---τ, ᾿ϊ, 8, 10). ΤῊ Ἰαησυαρα ΒΕΓῈ βθεῖηϑβ ἴο Ὀς ξυσροβίεα 
ὉΥ 706] 11. 2, 11. 

ἀε «λαΐ δε ταυεαὶ ομξ ο7 41] Ἡΐετε μὰ μάνα ἴδε ἰγδηβιτοη ἴο ἴδε ᾿ογοῦβ 
ποῖς ν᾽ ἰς ἢ ἀοτηϊηαίεβ (ἢ τεξῖ οὗ [ῃ6 Ῥσορῇβογ. 

8. ἀὲς γοξε]ῇ Ὧοεϑ (δϊΞ τηδδη (1) ἴῃς γοϊτα ἱτηροβεᾶ ὮὉγ Βίτη (6 Κίηρσ 
οἵ ΒΑΡΥ]ΟῺ) οσ (11) θογῆς ὉΥ δίτῃ (15γα6]}}) Τὸ ἴδκα 1ἴ ἴῃ ἴΠ6 βεοοῃᾷ 5θῆξε 
τηῖσῃι δανὸ βϑδοιηθαὰ δὴ ἱπιίοϊγΆ ὈΪ Ὶ Βδυβἢ σοηβίγιοίίοη ἴῃ ἴῃς ἕδος οὗ (ῃς 
ἰπϑιδηίδηθουβ οδηρε οὗ ρεύβοῃ “ἔγοτωῃ οἱ [ῊΥ Ὡδοὶς᾽ Ὀαὶ ἕοσ {πε ΤΠ ΠΟΥ 
ΜΙ ν Βὶς ἢ συςἢ ἃ σμδηρσε οσσυτβ 1η [γοταϊδἢ, δηοίπου ἰηοίδησε ρχεβθηῖ- 
ἴησ 1{561{ 1ῃ [8 Ἰαἰίεν ρατί οὗ [15 βᾶῖῃε γεῖξθ. 1{(11) ὈῈ τίρῃξ μονγανοσ, 
186 οἴδηρα ἔγοτη “εἶ (γοκε)᾽ ἴο “ὮΥ (Ὠεςκ),᾽ ἃ5. οοουγτίησ ἴῃ (6 ΨΕΙΥ͂ 
βᾶτηθ οἶδιβθ, ἰβ ἐύθῆ δι ου ἴΠδη ἔχοι “(Ὦγ (Ὀοη 5) ἴο “(οὗ Ὠϊπι.᾽ 

ὀο»ραἶ] Τῆς ΗΘ. 15 ἴῃς ψοτζὰ σεηάοσζεα ἂς ποσὰ ἰὴ ἴδ6 [οχί οὗ χχυὶϊ. 2, 
ὙΠεγα ΠΟυγανεῦ 566 ῃοῖδ. 

σεγῦε λενιτείσες οὗ ἀὲρ] ΤῊϊβ ρῆγαβε μα Ὅθεῃ δἰτεδαν ὑϑεὰ, ἴῃ χχυ. 
14. Χχυ]!, 7. : 
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Βιυΐ [ΠΟΥ 5841} βεσνε [6 {,ἘΡ [εἰν αοά, 
Αμᾶ Ὀαν!ὰ {πεῖν Κίηρ, ψἤοτὰ 1 Ν1]] ταῖδα ὉΡ πηΐο {Ποτη. 

10--τἰῇ. ..5.γαεῖ σλαΐ ποΐ ὃς ας ποτ γογροΐίοη απα αὔπιηϊφΩ. 

Τμεγείογα ἔδασ ἴμοι ποῖ, Ο ΤΥ 5εναηΐ 78 οο, 5αἰ τ ἴῃς 
ΤΟΚΡ; 

ΝΟΙΙΠεΓ Ὀκὲ ἀϊδτηαγεά, Ο 15186]: 
ΟΣ ]ο, 1 τυ 5ϑανῈ ἴπ66 ἔγοτὴ δἴδζ, 
Απά τὴν 5εεά ἴγογῃ [ῃ6 Ἰαηὰ οὗ {ΕῚσ σΔΡΌνΙΥ; 
Απά 7δοοῦ 58}4]] σεΐϊυγῃ, 
Απά 5841} Ὀ6 1ῃ σεβί, δῃηά Ὀὲ απεῖ, 
Απα ΠΟΩ6 5}4]] τηαα ἀξ δἰγαϊά. 
ΕΟΓῚΙ αγε ἢ [ἢ 66, 5411 τἴηὴ6 ΤΙΟΕΡ, ἴο βϑᾶνὸ (ἢθδ6: 
ὙΠουΡὮ 1 τράκα ἃ ἢ}} δημὰα οὗ 8]} παίίοὴβ ψὨΠ ΠΟΥ 1 Ὦδνς 

βοδιί(οχϑα [ἢ66, 
Υεῖ Ψ11 ποῖ πιά κα 8 [01] επά οὗ ἀγξὸ: 
ΒυΓῚ Ἡ11 οοτγοοῖ [Π66 [ἢ ΤΙ ΘΑΒΌΓΟ, 
Αηά Μ1} ποῖ Ιδανὲ [66 δορεῖθοσ ἀπρυηἸβἢεά, 
Ἐὸγ [λπ.5 5418 [6 ΤΟΒΡ, 
ΤῊΥ Ὀχι156 ὅς ἸΠοῦτΑΪ6, 
Αμά ἰᾺΥ ποιπηά Ζς ρτίενοιι. 

9. ἐ}ὲ ΖΣογά 1:εῖγ Οοά, σμὰὦ ουξά ἐλεὶ» ξἰρ1 ἙἘοτν ἴῃ8 ἡ" 018 εχ- 
ῬΙτεββίοη 48 υὐϊτησ (Ὠ6 Τιοτὰ πὰ (μ8 Μεββίδῃ σοιρᾶτα Ετοβ. 111. 5, δηῃά 
ἔοτ ἴΠε Μεββίδῃ βροΐκεῃ οὗ εἰβεύγβεσα αἰϑὸ ὑπάσεγ [μ8 πᾶπλα Πᾶν, ΕΖεῖϊς. 
Χχχίν. 23, 24, ΧΧΧΥΪΪ. 24 

Βρ7]εσῦ. ΤΑΥΪΟΥ (Ερίσες Τεάϊοδίοιγ ἰο ἷ5 Φινοζο» ζΖεδὲζαγε: 2471) ΔΡΌ]165 
ῬΕΙΞο5 7 ἀπά ο ἴο ἴ6 ΕὨρ] 58} (Οτητηοηνγοδ ἢ ὑηᾶογ ΟἸῖνεν τόσων ε]} 
δηὰ [τς Ἐεπίοσαϊίου οὗ ἴῃ6 Ησουβε οὗ δίυαστί. ““ΝΥ᾽ ε βανα Ὀδδῃ βοσεὶν 
5: το δηά ἴοσ ἃ ἰοὴρ {ἶσα ; ἔογ ([ῃαΐ 1 τη  τ56 [Ὡς ψοχάς οὗ [86 ῥτο- 
ῬΒεῦ “Α145, ἴοσ [μὲ ἀδὺ γᾶ δτεαῖ, 50 [αἴ πΠοη6 ψ͵Ὃϑ {πὸ 1, 1 ννγὰβ ὄυβῃ 
18ς τίτης οὗ 7Δοο 5 ἰσουῦϊα... Βαϊ βἴηοα Οοά Βα Ἰοῖ οϑ ἴο 5πεῖίθ ας 
ὙΠ δὴ ἴσοῃ τοά, δηᾶ δίῃ οὔοβ τηοσα βαϊὰ υηΐο [656 παίΐοηβ, ΤΟΥ 
5411 σεσνα 88 Τοτὰ {πεῖν σοῦ, απ Ἰαν!ὰ {πεῖν Κίηρ, ὙΠ οτὰ Ι πᾶνε 
ταὶβεᾶ ὕΡ υηΐο ἐβετι ;᾽ ΠΟΥ ΟὟΥ ἀαίν βίδηδβ οὐ [86 ΞΌΠΩΥ 5146,᾽ εἴο. 

10--17. ἸΘΒΑΕΙ, ΞΗΑΙ, ΝΟῚΤ ΒΕ Α5 ΝΟΥ ἙΕΟΚΟΟΤΤΕΝ ΑΝῸ ΑΕΕΠΙΟΤΕΡ. 

10. ,γονε α7α7} ἴτοτα ἴΏΥ ἀἰξίδηϊ Ἰδηὰ οὗ 6χ!]δ. 
11, γα τὴ 7 ποὲ νιαζε α γεἰϊ ἐπα ο7 1166] ὅ:ε ποῖξε οῃ ἷν. 27. 
«1 τοῦἶψ εογγεοί ἐδέε ἦγε 7: 6α 576} 866 ποῖβ οἡ 1ϊ. 19, πὰ οἢ χ.- 24. 
12, 71» ὀγμΐδε ἧς ἐμοωγαδίο] ΤΏΟΤΕ 1 τογΆ ΠΥ, 72 ἐς ἐἰ τοὴὰ ἐὰν ὀγιεῖδε. 
Ζπομγαὐί 6] 866 ποῖβ οη χυΐὶ. 9. ᾽ . 
ἼΠε Ῥγοηουπβ ἴῃ [16 νεῖβα ἃ.α [δπι. 85 σείειστίηρ' ἴὸ [86 για 072, ἃ5 ἴῈ 

ΧΧΊΪ, 20 Δηὰ οἴἴεξῃ εἰβεννῆεσθ. ΕῸΣ [86 Μ80]6 γεῦβα σοσήραγε 1.41}. 1ϊ. 12. 

:ο 
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Ζάσγε ἧς Ἀοηδ ἴο ρ]6δα [ἢγ οδιβθ, ἴμαὲ ἴπου τηαγοϑὶ Ὁ 
Ὀουηᾶ υὕΡ: 

Του μαϑδὶ Ὧ0 ἈΘΔΙΙηρ᾽ ΤΠ ΘΟ] 65. 
ΑἹ] τγ Ἰονεῖβ μανβ ἰογροίζεῃ ἴῃ66 ; 
ἼΏὮΕΥ 566Κ ἴῃς ποῖ; 
ΕΟΓῚ ἢᾶνε ψουηῃάεά [Π66 τυὦ ἴῃς ψουηα οὗ δῆ ΘΠ ΘΙ, 

φυϊέίᾷ ἴῃ6 ομδϑιβοιηθηΐ οὗ ἃ οὐαὶ οΠ6, 
Ἐὸσ [86 τυ! πταᾶα οὗ [Ὠ1η6 ᾿πΙ]Υ ; 
Βείαμδέ [ῊΥ 5ὶῃ5 ψΕῚῈ ᾿πογεϑαβαα. 

18. Τὶ μᾶς Ῥδθῃ δἰτεδαν ροϊηἰθὰ ουὝσ (Τηϊτγοᾶ, οἶδρ. 11. 8) (δαὶ 
7εγειλ δὴ ἔτεα ΠΘΏΕΠΥ τοῖχο ἰοραῖθου δὴ ἰτῆαρα οὐ ἤρσυχε οὗ 5Ξρεθοὶ δηὰ 
{πε [Ὠἰηρ ΨΏΙΘΙ 1 τοργόβεηίθ. Ηδθσα ψὰ ἢδνε ἃ οᾶβ86 οὗ {πΠ6 ταρὶά ἰηΐεῖ- 
οἴδῃρα οὗ ἴνο ἱπίαρεϑ οὐ ἤριισεβ. [Ι͂ἢη [6 βᾶὴβ νϑῦβε ἴῃ6 ρβεορὶς οὗ σοὰ 
ΔΡΡΘΔΙΒ 85 ἀείδηάδηίϊ ἰῃ ἃ 5υἱ δἱ ἷανν, δῃὰ ἃ5 ὁὴ6 βιβοηηρ ἔσοσῃ ἃ σουμὰ 
ὙΙΘΏ οδηποῖ Ὀκ κἰδυποῆεά, 

Ζάεε ἐς πορϑ ίο ῥέξαᾳ ἐὰν εα56] ΤὨϊηΘ Θῃθπ 65 δἵ ργοβθηΐ τὸ μανὶπσ 
1: 411 [ῃμεὶσ οσὰ ΨΥ, 85 {6 ῪΥ δἰταῖρτι 866 ἴοσ (ὮΥ δἰῃβ Ὀεέοσε ἴδε Ὀδχ οἵ 
Οοά᾽ 5 ]υκεϊςα. ' 

ἐλαὲ λοις γηαγεῖξ δε δοιραῖ 1:9) ΤὨϊ5, σοὶ οὈνϊουϑν ἢα5 Ὧο οοῦ- 
ποχίοῃ ἱ 1 ἴῃς δαυ] οτ τηεΐδρῃοτσ, βῃουϊὰ Ῥὲ Ἰοϊηεα νι [Π6 νψογὰς ταὶ 
ἕο! ]ονν. ῬῸΣ ([π6 ῥτεϑϑίηρσ ἰορσοίμεγ οὗ ̓ ν τουπὰ ([Π6Σ6 18 0 πιθδ]ην, 
ΤΟ ΡΙδἰβιοσ). ὙΤΏε Ηερ. ἴῃς τοηάογοϑά τυρφεα σοτη65 ἕζοσῃ ἃ τοοί 5ἰριὶ- 
ἔγίηρ ἴο Ῥγεϑθβ ἰορείῃεσ ([ῃὴ6 5465. οὗ ἃ ψουιπα), [1[ οοουσβ Ὀὰὶ Ξε άοπι 
(Ηο5. ν. 12 ἵνα; ΟΡδά. 7) θυΐ ἴῃ δδοῦ οἴδθεσ οἂϑα ἴῃ6 βϑῆϑφε 18 
ΟἸδαγ. 

ριφαϊϊεΐ»65} ῬΊΔΙΒΌΘΕ, 1ἰς6τα]γ, ἐλαΐ τυλίελ ροές π (οὨ ἴ6 νουηά). 
14. ἐὰν Ἰσυε’5] ἴῃ παίίοῃϑ 1 οἢ Θουρϊ ἴο ΠΥ [Πδηλθεῖνα5 1 (866. 

9566 χχνὶϊ. 3. 
2 γ ἐσ» έἔμάε...] ΤῊϊς μαα Ῥεβρί Ὀ6 τοῃδογθα ὈΘΟΔΌΒΘ ΟΥ͂ 2.ε »"μἷ- 

ἐἰϊμαΐδ, οὐ, [ΔΘ ϑιθαύμθϑβ, εἴο. Τυβ [86 ψΏΟ0]6 νεῖβθα Ψ1] ἔοσγμῃι [τό 
ἀϊνιϑίοηβ, δ βυραϊνιἀεα ἰηΐο ἔννο ραγα]}]6] οἰδιιβ6δ : 

ΑΙΙ τῆν Ἰονεῖβ Βᾶνε ἰογροίίθῃ ἴῃ 66, 
ΤΉΘΥ 56εεὶς ἴχ66 ῃοῖ; 

Ἐον 1 μβαναὲ ψουπάεά ἴῃ66 ψ ἢ ἴῃ6 ψουπμᾶ οὗ δῇ δῆειωνυ, 
ΜΝ (δὲ ομαΞκιϊβοιλθηὶ οὗ ἃ ογυθὶ ομδ:; 

Βεοδυβα οὗ (δς τὰ! τὰς οὗἩ [Ὠϊπα6 1πι αα γ, 
Βεοδιβα ΤὮΥ βδἰηβ ὑεγα ἱπογθαβϑά. 

τὐεέ ἵριογφας 4] Ἰιῖεγα" ]γ, α7έ οἴγογιρ. 
16. Ἡδτε δρδίη Μὰ ρεῖ ἃ ραγα]]ε] στὰ οὗ οἴδυϑθβ, δηᾶ χα τηυβὶ ζαχίδος 

διμθηᾶ [86 ραποίυσίίοη οὗ [6 Επρ. Δ 6.5. 
ΨΥ οποβὲ ἴὰου ἴοσ [Π]η6 δῇῆὶοιοη ἢ 

(Βεοδυβ6) [ὮΥ δοῦγονν 15 ᾿πουγαθ]εῦ 
Βεοδυβα οὗ [86 τηυϊ τὰς οὗ [Ὠ1η6 ΔΙ ΖΌΪΥ, 

Βεοδυβα (ὨΥ δ᾽ηβ5 αῇα ἰησγϑαβεά, 
1 Ὠανε ἄοῃε ἴμεϑε ἰϊησο αηΐο [ἢ 66. 
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ὙῺΥ οπαβῖ ἴσου ἔογ [1η6 Δ] οοἢ ἢ ᾿ 
ΤῊΥ 5ΟΙΤΟΥ͂Σ ἐς ἱποῦτα Ὁ] Ε ἔοσ [Π6 του πταάςε οὗ [πῖπὸ ἸἸ αυΪγ : 
Βεεᾶμδε ἰὮΥ 5105 ΘΓ Ἱποτοαβϑά, 1 μάνα ἄοπα [656 (Πϊηρ5 

πηΐο ἴἢ66. 
ὙΠογείογα 811 {ΠῸ Ὺ δαὶ ἄδνοῦσ 66 5411] θ6 ἀενουτεᾷ : 

15 

χό 

Απά 84}} [π]ὴ6 δανθιβαγθβ, ΘΥΟΙΥ ΟἠΘ οὗ {πμεπὶ, 584] ρο' 
1Ἰηἴο ΠΑΡΌΝ ; 

Απά (ΠεΥ [ῃδὲ ΞροἹ] ἔμεδ 5811 δὲ ἃ 5Ρ0]], 
ΑἸά ἃ}] [ῃδΐ ῥγεγ. ὕροη ἴπ66 Ψ1]1 ρῖνα ἴου ἃ ῬΊοϑυ, 
ΕΟΓῚ 1] τοϑίογο θα] ἢ υπΐο [ἢ 66, 
ΑΠΑῚ Μ1}} ἢδ4] [ες οὗ ([γΥ νψοιυηᾶβ, βάῖτἢ [Π6 1 ΟΒΡ ; 
Βεοδῖιβε [ΠΥ οΔ]]εα ἴἢ66 δὴ Οιϊοδϑῖ, σαγέρρ, 
ΤΗ15 ΖΦ Ζίοη, ἡ οτὴ ΠΟ σδῇ β5εκοίῃ δίϊζου. 

18---24. Ζέγμδαίεηι ἐπα δέ φγοοῥεέγομδ ἀπά ἐπ γαυοι 7 τὐ]ἢ 
Οοά. 

ΤὮυ5 σα] ἢ (Π6 ΤΟΒΌ : 
ΒεμοΪά,1 τοῖς Ὀτηρ ἀραΐη [ἢ 6 σαρενιν οὗ ΤΔοο 5 ἰδ ηῖ8, 
Απά ἢδνα ΤΊΘΓΟΥ ΟΠ ἢ15 ἀνα] ]ηρ ῥΪδοα5 ; 

ῬἩἊν εγίσεξ λοι, ἃς. ΜΝΥῺΥ ἄοκί ἴμου οοτηρίαῖῃ οὗ [Ππαΐ νυν ϊοΐ 15 [ἢ 6 
ὩΔΌιγαὶ σοηθοαιδηοα οὗ [ΠΥ 5ἰηβὺ 

5077 010] ῬτοΡΕΥΪΥ Ῥδίπ οὗ Ὀοάν, οΥ δασύ. 
ἐἑρεγαὀίξ),ἠ: ὅ66 ποῖΐε οἡ χυ]]. ᾽ 
,)ρν τε νι 62] ΓἜΠὶ5 γα δἰἴθὺ 85 1ὴ [6 ῥσγενίοιβ νεσβθ. 
16. 7 λεγε79γ6] Ἔεοδυβα ἴῃοὰ μαδὲ ἀπάεγροηῃα {ΠΥ Ῥοχίίοῃ οὗ βαβοτ- 

ἱηρ᾽ Δπᾶ [{ 15 Ρ]αίῃ [πᾶὶ ποπα οἴμογ ἴΏδη ταγβε]ῇ σδῃ ἀεἰΐνεσ {Π66. 
αὐ ἐλεν ἐλαὲ ἀευοιγ ἐλ] 85:6 οἤδρ. 11. χ ἢ δοῖσ. 
117. 7 τοὶϊ γερίογε ἀφαζέλ τρρείο ἐλε6] Ὀείίετ, 7 τοῦδ ῥέασς ἃ Ἠεδϊϊηρ 

Ἰαἰϑίοσ φορᾷ ἐδές. 8466 νἱῖϊ. 22, 4130 ποΐβ. οἡ χχχ!. 6, δτε ἴῃ6 ψοσζὰ 
15 ᾿τδηβίαϊθα δβγό ἴῃ 6 Ἐπρ. εῖβ. “εαζι Ῥίαξοέν 1 15. ἃ ῥτείεσα]8 
τεπάεπηρ᾽ ἴο {παῖ ΒΊΟΝ τερτγεβεηῖβ τόσα οἱοβεὶν [Π6 βεηβα οὗ [ῃ6 οοτ- 
τεβροηάϊηρ Αταρὶς νγογά, ΥἱΖ. [86 πᾶνν 5κἴη ΒΟ ἔοστηβ ονεσ ἃ Ψουηάᾶ 
Ἔ Π6δ]]ηρσ. [Ἃ}π [ἢ]5 Ἰαϊζοι ΑΥ Βοενεσ δοιὴβ νου] ἰσδηϑὶαία ἴῃς ΗΘΡ. 
εἴα. 
Ζέορμ] ὙὙπα ϑερίυαρίηξ αν ““84 5ΞΡ0]],᾽᾽ 5ῃενίηρ (ἢδι {ΠΕῪ [Ο]]ονοά 

ἃ τεδάϊηρσ ἰῃ ἔπε οσὶρίηδὶ, ἡοΐ ΠΟῪ ἰουπα ἴῃ δὴν ΗδΡ. δι οσῖ 165, θα 
ἀἰ Βασίηρ ΟὨΪΥ 51:0 }ΟῪ ἔσομαι [Π6 ΟἾΠΟΥ ΏΪΟῊ 15 Ὀεγομά ἀουθὶ οσοττεοῖ. 

18---24. ἙΕΚΟΒΑΙΕΝ ΒΘΗΑΙΙ, ΒΕ ῬΕΟΘΡΕΒΟῦΒ ΑΝῸ ΙΝ ἘΆΥΟΕ ΔΊΤΗ 
(ον. 

18. 1}ε εαβεέυΐεν 9 ϑπεοδς 6115] Ἐοτ [6 ποσὰ ἐφηεές βεῈ ποίβ οὔ 
ςἢδρ. ἷν. 2οθ. ΤῊδ βδεῆβε ἤεσα ἰβ ἴῃ ρεηεγαὶ, 724 έτος τυῖο ἄαυε ὀέέῃ 
αζερ εαῤέένε «λαΐ αἀτυεῖ αροΐ» ἐπ ἐλ 617 ἑαμαὶ ας αὔογέδέρεε. 
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το 

20 

204 ΤἸΕΚΕΜΙΑΗ, ΧΧΧ. [νν. 10--21. 

Απᾶ [ἢξ ΟΙΤΥ 5841} Ὀ6 Ὀυ46α ὩΡοη ΠδῚ οὐ ΠΘΔΡ, 
Απὰᾶ τῆς ρϊδοα 5}4]] γουλδίῃ δίζευ [ἢ6 τδηηεῦ τὨδγεοῦ 
Απάᾶ ουξ οὗ [πδῖ 5841} ρτοοθεα τπδηκθορινηρ δηπαᾶ ἴδα 

γοΙοα οὗ [Πδτὰ [Πδΐ ΣηΔ͵Κ6 ΓΊΘΓΓΥ : 
ΑΠΔῚ ν}}} τ ρὶγ {ἢ επὶ, δηα ΠΟῪ 584}} ποῖ Ὀὲ ἔεν ; 
1 Μ}}} αἰθοὸ ρ]οσιν [6 πὶ, δηα [ΠΟῪ 5}4}} ποῖ Ὀ6 51:4]]}, 
ΤΠ ΟΠ] ἄγῃ δ]50 5}4}1 Ὀ6 85 δίογθ πη, 
Απηά {Πεῖγ σοηρτερδίοη 5}4]1 Ὀ6 δϑίδὈ] 5 ῃςα Ὀεΐοτα τς, 
ΑΔΔῚ 1] ρυη βἢ 411 [δὶ Ορρτεϑ5 Πστη. 
Απᾶ {ΠΕΙΓ ΠΟΌΪ65 5411] "6 οὗ {ἢϑιγϑβοῖνθϑ, 
Απηά {ΠΕὶγ βονεγηου 584} ρσοοθθά ἔγοτη τῃ6 τηϊᾶςι οὗ [ἤδη ; 
ΑἸΑῚ ν}}} οδυϑε Ὠϊπὶ ἴο ἄγαν πδαγ, δηα ἢ6 5}4}} Δρργοδοὴ 

ὈηϊΟ ΤΏ6: 
ἘῸΥΓ ΝΟ ἐς [ἢ15 ἴῃδὶ δηραρεά ἢ]5 δαί ἴο δρρτοδοὴῦ πηΐϊο 

ΤῊ6 ἢ βδιῖῃ (ῃ6 [.ΟἘΡ. 

“2ο»ε ἀ6᾽ οτογε 144} ταδαπίηρ, ποῖ ἤδδρ οἵ τυΐης, Ὀπὶ (ἢ 6 ὮἩ1]1 οὐ ψὩϊοῖ 
586 Βαά ῥγτενουϑὶυ βἰοοά, οἡ ἢετ οἱ εἰϊδ. .Α "811 νδ5 [6 ἀϑιδ] ροβϊοαῃ 
οὗ ([ἢ6 δαβίοσῃ οἰτἰεβ (Μαῖΐ, ν. 14), 85 με ρίης ἴο ργοΐθοϊ ἵπθτη δἰ ἔτοσα 
βυδάξῃ αἰίδοῖὶς απα ἔγοτῃ ἰηυηδαϊίοη. Ηδησα ἴΠ6 τευ ΏΟΥ τ ψὩϊς ἢ 
(πε νοτὰ Τοὶ (νϊοἢ 15 [ῃς ΗΕ. μετὰ ἰσαπϑ θα ζ4α2) ἰογηηβ ρατὶ οὗ τῆς 
ΠδηΊ6 οὗ 4 Οἱἱγ; Τοίαϑθϑασ (ΤΊ 61.554 γ) (2 Κίηρς χῖχ. 12; 15. χχχνυῇ. 1.2}; 
Το]- Ηδτεθῆδ-- Το - δῖβα δηά Ἔε1- Με (ΕΖτα 1. 569; Νεῆ. νυἱῖ. 61); 
ΤΟΙ- ΔΡΙΌ (ΕΖεκ. 111}. 15). 

σλαΐ γρριαῖπ αΥδΡ 116 ιαηηθν ἐλ27 07} ΒΆΒΙΙ ὯΘ 1 88 αΥΟΣ 115 
ΚΑΒ ΟΣ, 1.6. 1ἴ 5η411} θὲ οσσαρίεα ὈΥ ἃ Κιίηρ δῃηὰ 541} Ὀ6 κερὶ ᾧρ πῖὰ 
81} (ῃ6 ἀρρ]δηςεβ δηᾶ βίαϊε βυϊζαῦ]ε ἰοσ βυσῇ ἃ ρ]δςθ. 

19. 41α ομἐ οὗ ἐλ691] ὈοΓἢ ΟΥ̓ δηα ραΐδοα. 
οὐαί  γοςεεα λαμ ερυρ)Ὶ (Οτραγα ΧΧΧῆὶ!. 11. 
420. 7 κλεῖν εληίάνεο) ὙὍὙῆς ΗΘΌ. 15 “27)5 ([4000᾽5) οΒ:Ιἄγθῃ, δηὰ 50 ἴοσ 

(6 οἴει ὑργοῃουῃβ οὗ [6 νεῦβα. 
ας: α͵Ἱογεί»6} ἃ5 ἰὼ ἴῃς {ἰπ|65 οὗ Τυαν! ἃ δηα δϑοϊοιποη, ἴδε ροϊάθῃ ἃσε 

οἵ (δες [ἐν ῖϑα Κιπράοηι. 
εομργερά 9} ἴ[λ6 Ῥεορΐε ςο]]εοἴνεϊγ. δ 
21. Α Μεοββίδηϊο ρσορἤεου. Α5 ἴῃς [εν ΕΓ ΠΟῪ σοϊαΐπσ' ὉΠΟῪ 

ζοσεῖσῃι συ]θ, 50 [86 Ῥσόυηϊβα 15 ἴπαΐ ἴῃ [ῃ6 δηα (Π6Υ 5}8}} ἀσαϊη ὕε ρ]αςεά 
ὑπάογ ἃ Ρυμοα οἵ [πεῖς ονσῃ. Τῆς Ρ͵ΙΏσα 584]}] ἄγαν ἤθᾶγ ἰο σοὰ τῖτἢ- 
ουΐἃ ρο-Ὀεΐνεεῃ, τη οΟἴποτ νοσβ ἢ6 5841} θὲ Ῥυίδβί 5 νγ6}} α5 Κίηρ, ΤὮαυς 
ἢ 5}4}} θῈ ρτϑαῖεσ [ἤδη ὄἼνεὴ Ἰανὶ ἃ οὐ ϑοϊοιηοῃ. 

ἐλεὶν ποὐδὲοΣ] Βοῖὰ ργοηουῃ δηὰ βυθϑίδηεϊννα ἃσὰ βἰηρυϊαγ, ἀξ ([ς 00) 
φαῖρλέγν ὁη:. 

97 ἐλερερεῖσες)] ΤῊΪ5 Ἔχργεβϑίοη 724} ταθδῃ βοιηείῖπρ πιογα ἴπδη Γ εν] ἢ, 
ΟΡΡοβεά ἴο ἰοσγεῖρτι, ἃ5 εχρίαἰϊηθδα αῦὔονθβ.0 [1{ ΤΩΔΥῪ ἔαγῖθοῦ ΠΩΡΙΥ͂ ἴδαὶ 
ἴπε πενν Ἐυ]εῦ 5}8}} βρυίηρσ ἔγοπι ἃ ἸΟῪ ἔδυ, οὔα 85 γεῖ πκπονσῃ ἴο 
ἴανμθε. ΤῊϊ5 βθῆβε Ὠο νου ΜῈ σᾶπηοῖ Ὀγεββ. 

ἡλαὲ ἐπρασεα ἀΐς ἀεαγέ 19 αῤῥγοαελ) ἴὰμδξ δὲ εἰδκοὰ δὶ 1170 ωο 



νν. 22---24;1.1 ἸΕΚΕΜΙΔΗ, ΧΧΧ. ΧΧΧΙ. 205 

Απᾶ γε 5}8]] θ6 ΤῊ ΡΘΟΡΙ6, δῃᾷ 1 ψ1}} θΒ6 γουγς Οοά. 
Βεμοϊά, [6 να] να οὗ ἴΏ6 ΤΟΒΡ ροείθ΄ ἔοσί ἢ το 33 

ἴατγγ, 
Α οοπηυϊηρ ψὨΙΙ]η : 
11 5}8}} [4}} ψ τ ραΐη ἀροη {πΠῸ ἢδδά οὗ [6 ψ]οκκοά, 
Τῆς ἤστοσ δῆροῦ οὗ ἴῃΏ6 ΤΟΒΡ 5}4}} ποῖ τείαγη, ὑπ} 6 

ἢᾶνα ἄοῃξ 2, - 
Απᾶ ὑπ} μα μανα ρεογίοιτηβα [ἢ6 ᾿ηἰδηῖβ οὗ ἢ15 ἤβαγε: 
Ιῃ τῃ6 Ἰδίίεσ ἄαγϑ γε 5141] οοῃϑι θυ 11, 

ΓΗΑΡ. ΧΧΧΙ. 1-οὁ. Φαζ, φέομέν απα ἐλ6 ὀέσοςίμρ' οΥ Οοά 
σὐαΐ γεΐ αὐϊάς εὐΐζλ 75 γαςέ, 

Αἱ ἴδ 54116 {1π16, 5841:(ἢ [ῃ6 ΤΟΕΡ, 
11 Ὀ6 ἴῃς ἀοὰά οἵ 8}} {Π6 ἔδιλ}}165 οὗ 15:δ6], 

αῤῥηοαεά. Νόοῃα Ὀαΐ [Π6 ργίεϑίβ ψγεσα ροχγ θα ἴο δηΐου ἰδ Τιοτὰΐβ 
Ρτεβεῆςε, δπᾶ [6 Ηοὶγ οἔ Ηο]Ἱέβ νγὰβ ὀρθὴ Ὀὰῖ οὔσβ ἃ γεασ ἴο 1π6 Ὠὶρῃ- 
Ρτίεϑὶ Ὠϊπηβο, Τὸ 4} οἴμεσβξ [(ἢ15 νγὰβ ἃ ρχοίδῃμυ ἴο Ὀ6 ριηἰϑῃθα 1 
ἀεφαῖῃ. Εοσ Μεβϑίδῃ δ8 θείηρ οά ἴῃ ὅοῃ ἴῃ ἀρριοδοῦ ἰο ἴπ6 ΕΙΠΟΥ 
ψὰ5 ορεῆ. Τῆϊβ ἰ5 ἴῃς ἱπουρῇϊ οοποςαϊεά ἴῃ ἴῃς νϑῦβα {11 ( τ βιδη 
εἰπιος βου] Ὀτίηρσ ἴἴ ἴο Ἰρῃϊ, Ἐνϑῃ ἴο [6 151} θατβ πούνενοὺ ἴῃ 6 Ἔχρσοϑ- 
δ'οηβ Ὀεϊοκεπεᾶ ἴῃ6 Μεβϑίδῃ. 

43. ΤῊϊς δηά (ἢς [ο]]ονίηρσ νΈ 6 ἃγΘ ὨΘΑΥΙΥ ΔΘ ηΓ αὶ ἢ χχὶϊ!. το, 
20 (566 ποίε5 (Π6γ6), ψῇδσα Ἰπαάρτηθηΐ 15 ρχγοποιησδά ἀροῦ [ΠΕ ἴα]5α ῥτο- 
ῬΒεῖβ. Τῇ τείεγεπος ἰῃ (ῃ15 ρἷδςα 15 ποῖ αυϊΐα οἰδαγ, δ! Βουρἢ ἴῃ ετα 15 
ΘΥΟΙΥ͂ τοάϑοη ἴο Ὀοϊΐανα {πὶ [ἢ 6 νϑῖβθβ ἀὺὲ σεηιΐηθ. [{ [Π6Ὺ ἃγὰ οοῃ- 
ποςοϊοα ψίῖῃ ἴῃς [ογτερσοΐηρ βεοίϊοῃ, ἴῃ σοηηθχῖοη Μ1}1 θ6, ΔΙΙΠουρῇ [Π656 
δ]εκοίηῦο ἀσε ἴῃ βἴοσε ίοσ ἴῃ6 παίίοῃ, γεῖ 6 ψγνἱοκεά, [ἢο56 νγῇο σοῃίϊηι6 
ἱπιρεηϊτοηΐϊ, 5841] τοὰρ ποης οἵ ἴῃ Ὀεηεῆὶ ποῦ ἢᾶνα {Πεῖγ Ῥυηἰβητηθηΐ ἴῃ 
ΔΩ Μῖ56 αὐραῖϊοά. 1 οὐ ἴ!6 οἴπεσ μαπάᾶ, 85 βθοῖηβ ποτα ὈγΟΌ Δ Ὁ]6, [Π6Υ 
βῃουϊὰ Ὀ6 Ἰοϊηεα ψ ἢ [ἢ6 (οἸ]ονίηρ βεοίίοη, [ἢ6 5βθῆβε νν1}}} θ6, Βδῦγϊοη 
(απὰ 411 οἱδιοσ πδίουβ ἃ5 γ706}} δ5 ἱπαϊνι 1815 ὯῸ ΟΡροβε ἰδμπειηβεῖνοβ ἴἰο 
ἴδε 1,ογὰ) 58}4}} βυῖίοσ ἔοσ ᾿ξ, ἘΠ [Π6 τερεηίδηϊ [5γ86} 5}4}} Ὀ6 δοοερίεὰ 
δῃὰ Ὀ]ε55θα, 
Α εργεἰρερρ τυλίγυϊμα] ΤῊΝ τοηάοσίηρ οὗ ἴῃς ρασχίἰοἰρ]Ὲ μᾶ5 οαυβεά 

5οπι6 ἀΠ ῆσυγ. ῬτΟΌΔΟΪΥ οτυεεῤήηρ οὐ γδλὲμρ ᾽α ἴῃ 6 πηεδηίησ ἱπιεηαεα, 85 
Πα Ξ6η565 ἴπ ψῃϊοἢ ἴῃς οὔρίηδ] ψοσζὰ 15 ἰουηά εἰβενῃεζα, νἹΖ. οογοιγΡεἶμ 
(ι Κίηρξ χνἱϊ. 20) δηὰ σ’εερεὀέρ ( 05. νἱϊ. 14) ἄτὰ πεσα ἀῃϑαϊίδὈ ]6. 

84, εο»1.27] υπάοχεῖδηά. 

σηαρ. ΧΧΧΙ. 1--9. ῬΕΑΓΕ, ΡΙΈΝΤΥ ΑΝῸ ΤΗΕ ΒΙΈΒΒΙΝΟ ΟΕ Ὁ. 
! ΒΗΑΙΙ, ὙΕΤ ΑΒΙΡΕ ΨΊΙΤΗ [ΙΒΕΑΕῚ.. 
Ὶ. ,1ι ἐς τανῖς {1»1)] 7.1 ἐἔᾶἔ ἰαΐδῦγ ἀαγε βροόκϑῃ οὗ αἱ πε οπά οὗ 

σὮδρ. χχχ. 
αὐ ἦε ,ανεϊζέες 97, γε ἴῃς ἱνγεῖνα ἴγ065. Αἰτεσναγάβ [πΠ6 Νουῃοσῃ 

Κιίηρσάοπι ἰ5 ἄδαϊς ψ} (2---22)}, [6 ἴῃς ϑουΐμοσῃ (23---26), αμὰ [ἤδη 
ἁραϊῃ ὈΟΙῺ ἰορείποτ (27--40). ; 

᾿ 

34 

91 



2.6. ΤΕΒΕΜΙΔΑΗ, ΧΧΧΙ. [νν. 2--4. 

Απά {ΠΕ6Υ 5841} Ὀ6 ΤΥ ΡῬΕΘΟΡΪδ. 
ΤῊι5 561} [Π6 ΓΟΒΡ, 
ΤὨΣ ΡΘΟρΙῈ νη ϊοἢ ψ γα Ἰοῖς οὗ ἴ[ῃη6 βνοζᾷ ἐουπᾶ ρτδοα ἰη 

[Π6 ψ]ἀογῃ 6895 ; 
ἜἜυδι 15τὰ6] ἤθη 7, γεηΐ ἴο οδιι56 Ὠἰπη ἴο ζαϑί, 
ΤΠ ΓΟΚᾺΡ παίἢ δρρϑαζεά οἵ οἱά υηΐο τηθ, αν, 
Υεα, 1 βανε ἰονεά πες τοῦ δῃ δνευϑηρ ἰόν ; 
ὙΠπογοίογα τυζζζ Ἰονιηρκἰπηθ85 αν 1 ἄγαν [ἢ 66. 
Αραδ 1 Μ1} Ὀι14 [Πε6, ἀπά ἴμοὰ 58ὶῖ Ὀ6 Ὀ.11ι, Ο νἱγρίη 

οὗ 151461:.ὅ ; ; 
ΤΒου 5η4}} δραΐη θ6 δάογηθδά τὐζζά τῃγ τα ταί, 

2. Τηϊεγργείδιίοης  ῃΪΟἢ Βανε Ὀεεη οβετγαά οὗ [δῖ νϑῦβα ἀσὸ ἴο σοί 
τ (Ὁ) ἴο ἴῃς Εχοάιυβ ἔσοια Ερυριίῖ, (11) ἴο [η6 τεΐυση ἔτοπι Ἔχ. Ασοογά- 
ἱῃρ ἴο (1) χε βϑῆβα 11} Ὀ6, ΤὯδ ἐβοαρβᾶ ἔτοτι ῬΠΑσδΟ 5 Ορρσαβϑίοη Ὑοῖα 
βιυρροσχίβα ἴῃ (ἢς ἀδϑοσί ἰμαὶ ὰν Ὀεΐννεθη Εργρί δῃὰ (δηδδῃ ; δοοοσάϊησ 
ἴο (11) ΤμοθῈ ψο ϑυγνῖνα 186 βιβεγίηρβ οἱ ἴῃ6 Αββυγίδῃ οδρίν γ τα 
Ῥτοϊηϊβθᾶ 8 βδἔε Ἰουγλευ [σου ρἢ ἴμ6 ἀδδοσί ἤοσια, ΟἹ 186 οἴδιεῦ μδῃά ἰῃ 
Ἰ1. 50 (Π6 7ενν5 ἀ 6] νεγθά ἔγοπι ΒαΡυ]οη ἀγα βρόίθῃ οἵ 85 Ἔεβοαρεὰ ἔγοιι ἴῃς 
δυνοσά, δηά δζὲε ἰοἱὰ ἴο γθιλθαθοσ (6 οσὰ αλ7 οἷ (5ε6 ποῖθ οἡ νεῖβα 3). 
1 ν δοοερῖ (ἢ) 1η6 νοῦ ν}}1 οὗἩ οουγβα Ὀς ἴῃ ἴῃ 2γοῤῥείέε ραβὶ. Τὰς 
Ἔχργαβϑίοη ““Ἰεἴξ οὗ [86 ϑνοσα" ὨΑΓΑΪΥ 5115 ἴῃ6 οἰγτουτηβίαηοος οἵ ἴμ6 
Ἐργρίίδῃ θομάαρα οὐ ἴῃ ἀδ] νογῃοα ἔγοια [Πδὲ βογνιὰθ. ΟὨἡ [ἢ οἴδεῦ 
Βδηά δνϑῃ 1Γ ἴῃ ἴ[ἢ6 οδβε οἵ 686 ννοσάάβ ψε δαορΐ (11), 11 15. ὀρθὴ ἴο υϑ ἴο 
τυπαοτοίδηα ἰἤοβε ἰῃδΐ (Ο]]Ο 85 σεϊδίηρ ἴο ἰῃ6 ψ]]άσσηθος οἵ δἰηδὶ, 
ΜΈΙΘΝ τΒεσχοίοτα Ψ}11}1 τᾶκα ἃ [ἰγά ροββίῦ]α ἰηϊογρτείδίίοη δυθδρϑ οἱ 
186 σ8ο 16 (1) 15 Ὀεβῖ, υπάετϑίαπάϊηρ πονενεσ [Β6 ὄχρχαββίοῃ “ἰουπά 
στᾶσα ἴῃ [δε ΨΠ ΘΠ 655᾽ ἴο Ὀ6 σμοβθὴ 85 Βανίηρ ἃ ἀἰϊβιϊηςϊ ἀ]]υπίοη ἴὸ 
1ὴ6 ψΠᾺάοτη655 ἸΟΌΓΠΟΥ οὗ οΪά ἴτ6. ΤὨ6 στδοα ἴΒβοη ββενῃ Οοὰ δᾶ 
ὩΟῪ ἀείεγτηϊηθα ἴο τερθδῖ. 

Ἔνορ 7ςγαεί τὐλέρ 2. τυεμέ ἐο καμδε ἀξΐπε το γεσῖ Ἰεθὺ τλθ 8ὸ ἴο κῖγο δἷπὶ 
τοβὺ (οσ, ὙὮ ΘΙ. 86 (Ἰὰς 1,οτά) τοῦ ἴο δηὰ δι11 Σοδῦ), ΟΥ̓́Θ, ΙΒΥΔ6]. 

8. 7372 2ογά λἀαΐά αΡῥεαγεώ οὗ οἱαῖ τεγΐο »|6] Τὶ 15 θοβῖ ἴο ἴδκε (5 85 
Ραΐ ἴῃ ἴῃ6 τηουτ οὗ [88 Ῥθορὶβθ {Βδπλβεῖναϑ. 

97 οἰα] ἴσοσῃ δζδυ, ἃ5 ἴῃς βϑατηβ Η6Ρ. ψοσζὰ 15 τοηδεσεὰ Ἵῃδρ. χχχ. 10. 
ΤῊΘ ρΡΘΟρ]ε ἔσομι {μεῖγ ἀϊδίδῃϊ 6Χ116 ἴῃ Αϑϑογτία [Ὠϊηἰς ἀροὼ Οοά 85 ἀμε}]}- 
ἴῃσ ὕροὺ Ηἰ5 δοουβίοτηθα 5εαῖ, Μουπί Ζίοη. 

τοὴᾷ ᾿ουΐηρξίμαάμεος ἄαῦε 7 ἄγατυρ ἐδ46) ταῖμοσ, 1 πδνθ ῃχοϊοιϑά 
Ιονίηρ- Κίῃάηθ85 0 ἴι:06. 50 [186 ΗδΡ. ψοχά ἰβ5 ΥἱΡΒΕΠΥ σεηάεγεὰ ἰῃ Κ5. 
ΧΧΧΥ]. 10, Οἶχ, 12. 

4. 7 τὐἱἱΐ ὀμα 1ζέε, ἀπά ἐλοις “λαϊέ δὲ δμῖ}] ἙἘροτ Ὀυϊᾶτετηλκο ἴὸ 
ῬΙΟΒΡΕεσ, 566 ποίβ οἡ χὶϊ. 16. 

Ο υἱγρίρ οὗ 7»γαε] ὙὍΠα παίϊϊοη 5 δ ἀγεββε ὑπάοσ ἴῃς ἄρυτε οἵ ἃ 
ΜΟΙΏΔΗ, 88 50 οἴῃ, 
ξαόγε 5] Τα τρδυρίη [85 ζύρμδγεῖς. ΒοΙῈ ννοσάβ δὺς υϑϑὰ ἰη ἴῃς Επηρ. 

γεῖβ. ἴο ἰγαῃβὶαΐα ἐμ 6 Ηδερ, 221, ἴμε ἀμ ῇ οἵ δ οἵ τὰς. Ασαῦϑβ, ἃ βοὸρ οὰ 
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Απά 5}δ]: ρὸ ἔογί ἢ ἴῃ τ6 ἄδῃςθθ οὐ ἴμδπὶ ἰῃαΐ τηδκα 
ΙΩ6 

Τῃου 54] } γοὶ ρίδῃηξ νἱῆεβ Ὡροὴ ἴμ6 τηουηίδίηβ οἵ ς 
ΘΙ, 1δ: 

ΤῊΣ ρῥ]δηΐογα 5841} ρδηΐ, δῃᾷ 5}8}1} εδὶ ζλδηε ἃ5 σοτωτηο 
{Πηρ5.. 

ΕΓ {Π6γα 504]} Ὀ6 ἃ ἄδυ, 6 
Ζλαΐξ ἴλ6 νγαϊοῆτηθη ὑροη (ἢ6 τοουπὶ ἘΡὨτγαίΐτη 5881] οἴγ, 
ΑΠ56 γε, δῃὰ ἰδεῖ 5 ρὸ ὉΡ Ὁ Ζίοῃ υηΐο ἴἢ8 ΤΟΒᾺΡ ΟἿΓ 

σοά. 
Ἐὸγ ἰδ1ι5 βαϊ ἢ [ὴ6 ΤΟΒΡ ; 7 
ϑιηρ 1 ρδάηε55 ἔοσ [δ , 

ὙΏΙΟὮ ῥΐεςσεβ οὗἩ Ὀγαββ ἂγὰὲ οἤξη ἤχεά, δῃᾶ ονδσ ὙΒ]Οἢ ρασοδτηθηΐ 15 ἐχ- 
ἰεπάβᾶ, [10 ἰβ5 (δυ5 ῥἰαγεά ψ ἢ ἴῃς βηρεῖθ {|κ6 οὐγ ἰδ ρουσηθ. ΤᾺ 
ὙΠΟ]6 ΟΥοῦΡ οὗ ψοχαβ (οορασε ΕὙΘΩΟ ζαγεόοι, ἐαδομγεί, Ῥτονθῃς αὶ 
Ζαδον, Ἐπρ. ἑαόογ, ὅραῃ. ἐαριόον, ΤΑ]. αρεδι7γ0) γγοτα ῬσοθΪΥ ᾿ηἰτοάυσεά 

“Ἰπίο Εὐτορςε ὉΥ (ἢ6 Ογυξαάσσθ, ψηοῸ Ἰδασηοα [η6 Ὡδπὶα δπὰ ὑ56 οὗ ἴῃ 6 
ἱπείσυτηθηΐ ἴοσλ (ἢ6 ϑαζϑοθῃβ. 7.204, 15 υϑεὰ 85 ἃ νεῖν (ἴο Ὀεαΐ 85 ἃ 
ἴδῦοσ οὐ ἰδῦγχεϊ) ἱπ Νδῆ. 11, 7. ὙΏῸ πάη ζδῤά 15 Ῥτοῦ Δ ΌΪΥ ἀεγνεα 
εἰἴ μεσ ἴτοτῃ ἴπε βουπαὰ οσ ἴτοσῃ ἃ τοοῖ στῃηθαηΐϊηρσ ἴο βία (ΟΚ. τύπ-τω, 
τύμπ-ανον, Ἐπιρ. ἐλπρη, α2). ΤὨΘ ἰαρτεῖ νγὰ5 υϑϑᾶ :ῃ ΘΑΥΪῪ {{π)65 ὉΥ͂ 
[86 ϑγηίδηβ. οἵ Ῥαδάδῃ- σάτα (ἀξ. χχχὶ. 27), ραγεὰ ῬυΠΟΙΡΑΙΪΥ ὈΥ͂ 
ψοθῃ (Εχ. χν. 20; 7υἀ. χὶ. 34:1 ϑϑϊω. χυἹἱ]. 6; Ῥ5. ᾿χν]}. 25), Ὀαΐϊ 
4150 ὈΥ ῥσορμοῖβ (1 ϑϑιη. χ. δ) δπὰ ὈΥ οἴμοῖβ (2 ὅδ). νἱ, 5; 1 Ὁ ἤσοῃ. 
ΧΙ. 8). 566 ὅ1η., 816ἐ. ῥίεί., ΑΥὶ, “Τιμαρτεοὶ." " 

δ. «λαϊί φαξ ζλόηε ας φοριηῖονε ἐλῖ,05] ΟΥἵ γεγϑίοῃ εσα 4υϊῖα στη ββεβ 
[86 5εῆβε, ψὩΙΟΝ 15 οὐαί φαΐ ἴδ ὕτυν. ΤῊΘ ἔχαϊ! θογης ὉΥ ἃ ἴσεα ἔοσ [ῃ8 
ἢχϑὶ ἴὮχθε γεδσβ ͵ᾶ5 οί ἴο ὈῈ ραίπεγεά, [παΐ οὗ [η6 ἰουστἢ γὙϑασ ννὰ5 ἴο 6 
ςοῃδεογαίοα ἴο (οὐ, ψὮ1]16 [Πδὶ οὗ (με ΕΠ γεᾶσ [6 ΟὟΤΟΙ ταϊρἢϊ ἐαῖ. ὅ6ς 
1.εν. χῖχ. 23---.25; ᾿Πευῖ. χχ. 6, χχυ. 39... ἼΤΠῈ ψοτά ψὨηΐοἢ ἰπ ἴμοβα 
Ῥάββᾶρεβ ὄχρσθββ65 [6 Βδπαϊηρ ονεσ οἵ [Π6 ἴταϊΐ ἰο (οὰ οσ ἴο [Π6 οὐ ΠΟΙ 5 
Ὧ56, 45 (ἢ6 σᾶ56 ΤΔΥ Ὀδ, 15 (ἢαΐ πιϑεα ἴῃ [Π15 ῥραβϑᾶρε 8]50. 

6. τυαίελ»ι.} Ασςοογάϊησ ἴο ἃ [εν ]5ἢ ἰσδαϊοη, ΜὨΙΟὮ 15 ΌΥ [Ὠδπὶ τα- 
ἔεγτϑά Ὀαοὶς ἰσ Μοβεβ Ὠϊπλβο]ΐ, νναιοἤεσϑ Το α ῥ᾽ δοθα βανθὴ {ἰπλ65 ἃ 68 Οἡ 
186 301} ἀδγ οὔ τῆς τηοηῖ οὐ μεῖϊρηῖ5 τουπὰ ΓΘχβαίθση ἰο ἀνγαῖὶ ἴῃ 6 ἀρρεαζ- 
ΔΏςΕ οὗ ἴῃ6 πεν τῆοοῃ δηᾶ ἴδ5 ἀείεστηϊηθ ἴη6 ὈερΙπὴρ οὗ [Ὧ6 το πῃ, 
ὙἜ10} ὙΠ (Πδῖὰ οοἰποιαοα 1 115 Ρμαβοβ. ΝΒΘη ΠΟῪ πδᾶθ ἴπῈ δη- 
ποιποεπθηΐ, [Π6 παν 5 ὅγχὲ5 σοηνεγοά ἴσοιῃ ἴμ6 Μουῃῖ οὗ ΟἸΐῖνεβ ΌῪ Ὀεδοο 
ἤτεβ ὑροὴ ἴπ6 1115. ΤΉδ56 τυδιοῃημθη ἀγα ροβίβά ἴῃ [ῃ6 ῥρσϑβεηΐ οἂβα ἴῃ 
οτάσχ ἴπαΐϊ τηθιηρεῖβ οἵ ἴῃ6 Νοχίμβοσῃ Κίηράομη ΤΑΥ͂ ΡῸ ὉΡ ἴο Καερ ἴδε 
Ἐ εδϑίβ ἴῃ ΤἘπιβαίθτω, ἴἢπι5 Ὀεϊοκοηίηρ ἴΠ6 μα οὗ [ῃ6 5. ίβπι νοῦ Πδὰ 50 
Ἰοηρ Κερὶ [π6 ἵνο Κίηραοπηβ ἀρατί.. 

Ἴ. “5:50] ΤΏε πηρεσγαῖνες [τουρῃουξ ἀγα ἴῃ [Π6 Ρ΄υγαὶ, δᾶ (Πδΐ ποῖ 
1στϑεῖ Οἢ]Ὺ 15 τηϑδηΐ, Ὀαΐ ἴῃ ρεποσζαὶ 411 ψὯο σὲ δοχυδίηϊεα ψ ἢ [ἢ ς οἷτ- 
συτηαίδῃοαϑ οὗ [Π6 ηδίϊοῃ Ὀοίοσε δηά δἴζεσ (ἢΪ5 )ογία] σἤδηρα ἴῃ 115 ἰοσ1} 65, 
ἦδ σεμάεσρα ρσόθδῦ ]α ὈΥ νεσ. τὸ (“Ο γε παιϊοῃβ᾽). 
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Απά 5μοιυΐ διηοηρ [6 οὨϊοῖ οὗ [16 πδιίοῃϑ : 
Ῥα]Ι5ἢ γε, ῥΓδῖβα γα, δΔηα 58 γ, 
Ο ΚΡ, 5ᾶν6 [γ Ρρεορῖςθ, πε τεπηηδηΐ οὗ 1ϑγδεὶ. 
ΒΕΠοΙΪά, 1 τυ Ὀτίηρ ἴλϑτὰ ἔγοσα [6 ἠοσίἢ ΠΟΙ ΠΙΓΥ, 
Αμπὰά ραΐπογ (Ὠδτὴ ἔγοσῃ ἴπ6 σοαϑίβ οὗ [ῃ6 ϑαγίῃ, 
«4κμ4 νιῖῃ ἴθ [6 ὈΠΠπα δηᾶ [ἢ6 ἰαπιο, ͵ 
ΓὮΟ ψοιδ ΜΠ] ΟΠ] δηᾶ Βοσ τῃαΐ {ταν διϊθῖ ἢ οὨΠ]ἃ 

ἰορείδεσ: 
Α ρτεδῖ σορδην 5141} τεΐαση ΓὨΙΓΠΘΓ, 
ἼΤὮΘΥ 58}8}} σοτὴθ ἢ ἩγΘΘρΡΙηρ, 
Απά ψ ἢ ΞῸΡΡΙ]Ιοδοη5 Ν1}} 1 Ἰεδα [θὰ : 
1 ν1}} οαβα ἴπϑτ ἴο γναὶκ ὈΥ 1.6 τίνεοιβ οὗ ψψαΐεις 
Ιὴ ἃ βίγαῖρῃΐ ψᾶὺ, ὨΘγεὶη [ΠΟῪ 5}4}} ποῖ βίπ]6 : 
ΕΌΓῚ 8πὶ ἃ ἰδίου ἴο [5.86], 
Απά ἘΡῆγσαϊτη ἐς τῶν βιβίθοσῃ. 

10---14. ,5,2,1147 2γορεἶδός γεμεισε, 

Ηδρατ ([6 νοτὰ οὗ [ῆ6 Τ,.ΟῈΡ, 
Ο γε παίϊοῃϑ, 

αν δε ελίο οὗ ἐλε μπαζίο».} εἰἴῃετ, αὐ 1.4 λεαάῖ οὗ Τ1Δ6 μαίοη:5, οὐ οπ 
σεοιη οὗ ἐἀδ ἐλοφένε φεορέδ, ὭΟΥ τεϑιοσεὰ ἴο {πεῖν στ ρῃ τ] ροςι οι. 

Ο Ζογά, 5506] “ἰοεαπησαά, [6 ἐχργεβϑίοη οὗ ἃ Ἰογυδι! ν βῆ, ΟΥΣἁ σοη- 
δταϊυ]αιίοη, ταῖμου [Πδὴ 5 ΠΟΙ ϑρθαϊκίηρ ἃ Ῥγᾶυοσ. Ο(ομραῖα Ρ5. Ὄσν}δ. 
251 Μαῖίϊ. χχὶ. 9- 

8. Τῆε Ἰοτάς ΤΟΡΙΥ ἴο {π6 Ἰογοιι5 δοοϊατηδίϊοῃ. 
πογίλ “017:17}}] 8:6 ποῖς ου οἶδρ. 111. 1.2. 
εὐαεῖς οὕ 146 ἐαγίλ 8:ε6 ποῖξ οἡ νὶ. 22. 
4“4ε ὀϊεκα αμαά ἐλε ἴαγις...} Νοῆβ 5841} Ὅ6 ουχίίοά, ὄνεπ ἴποθα ψ8ο 

" ΜΟΙ] ἡδίυγα! Υ ἤᾶνα τηοβῖ αἰ σΌΪΥ ἴῃ ἰγαν θὴρ 5841} τοζαγη. 
ἐλ !λ6»7} ἈΔΌΒΘΣ, ἴο Ῥα]θϑιηθ, ψΏεσα ἴῃς ργορῆῃεῖ 8 πον ντιηνσ. 
9. τοῦί!ὰ τυεεῥὲ"" } ἴξαγβ δἴ ὁὔοθ οἵ σοῃί τοι ἔοσ ἔμ εῖῦ σε] οὴ δηὰ 

ΟΥ̓ )ΟΥ͂ δἱ (μεὶσ γτοΐυση. 
“ῤῥ[εαϊοηο) ἠοῖ γαυοιε, ἃ5 ἴῃς Εηρ. τηλΥρΊη τοϑᾶϑ. 
ὃν ἐλε γίνε») ἴ0 1λε γ͵σε-:. ! 
“ῤλγαΐηι ἐν ν:}) γε όογ ἢ] ΤὮΆεϑε Ὑγοσἀ5 ΠΟΥ ΠΊΕΓΕΙΥ ἐχργεββ (ἢ ς σΒοῖςς 

οὗ 15γ86] 85 δραϊηϑβί 1] οἰ εὺ παϊϊοῃβ οὗ ἴῃ υνου]ὰ. [1ζ 15 αἷἰΞτό οννενοσ 
ΥΕΙΥ Ῥοββίθὶς ἴπαὲ ΕΡὨγαΐτη ἸΏΔΥ Ποῖα τθδῃ ἴῃς Νοσγίμοσῃ κιησάου (οὗ 
ΨῈΙΟΣ (ἢϊ5 τνᾶ5 (86 ῥυϊηοῖραὶ {π|06), αηὰ [δὴ [Π6 5εῆϑε Μ}1}}} Ὀς, ΑἸ: Πουρὴ 
115 Ῥαυηϑμτηθηΐ σϑτης δΆΎΠοσ [ἤδη [Βαΐ οὗ [ῃ6 δουΐδογῃ Κίπράοπι, γοῖ Σ ἰξ 
τερεαν ἰξ 58.411 θὲ ἐογρίνεη ἢγβί. Οὐουωρασα ἴοσ [15 ββῆϑε Ἵῇδρ. ᾿ἰϊ. 18 
ΔΊ Ὠοΐθ. 

10--14. ΘΙΜΙΒΑΞΚ ῬΕΟΜΙΞΘῈΞ9 ἘΕΝΕΝΝΕΣ. 

10. Ο γε παίΐο»5} 8.566 ποῖΐβ οἢ νεῖ. 9. 
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Απά ἄρφοϊαγε 22 ἴῃ (6 15165 δίδγ οεΐξ, δηά 58γ, 
ΗΔ [δἰ βοδιίεγεα [5γ86] ν}1}}} σϑίῃθσ ἢϊτὴ, 
Απᾶ Καοαρ ἢϊπὶ 85 ἃ βΒῃερβεγά σού ἢϊ5 βοοϊ.. 
.ἜοΥ [6 ΓΠΟᾺΡ Παίῃ τοαἀφβοτηεξᾶ 7δοοῦ, 
Απηᾶ τγϑῃβοιηεα ἢϊηλ ποτ ἴΠ6 Ὠδηά οὗ Ζήγε ἐἤαΐ τὐᾶς ΞΙΤΟΏΡΕΥ 

[ἢΔη ΠΕ. , 
ὙΜμοτγείοσε [Π6Ὺ 5.|4}1] οοτὴς δὴ βἰηρ ἴῃ ἴῃ 6 Πεῖρῇῃς οὗ Ζιοη, 
Απὰ 5}4]1 ον ζφρεζἤφγ ἴο [Π6 σοοάῃδ55 οὗ (ἢ6. 1.0ᾺΡ, 
Εὸτ ψ]δαί, δηά ἔοσγ ψῖη6, δηα ἴου ΟἹ], 
Αμᾶ ἴογ ἴδ γοιηρ οὗ [με ἤοοϊς δηά οὗ [ῃ6 Ὠετά : 
Απά {ΠΕ}γ 508] 54}1} θ6 85 ἃ νναϊεγθα ραγάβηῃ ; 
Απα [Π6Υ 5}4}} ποῖ βοῦγονν ΔΥ τότε δ 8]]. 
ΤΠΘη 5}4]} [η6 νἱτγρίη τϑ͵]οῖοθ τη ἴῃς ἄδηςε, 
Βοῖίἢ γοιιηρ τη δηᾷά οἱά τορείδεσ: 
ἘΟΓῚ ΜῈ} τἀγῃ {ΠΕῚΓ τηουγηϊηρ ἸΠἴΟ ἸΟΥ͂, 
Απᾶ ν1}} σοἰμλέοτὶ [6 πη, απ τπακα [6 τὰ σο]οὶςς ἔγοτσῃ Ἐμοὶ τ 

ΒΟΓΓΟΥ͂Ν. 
Αμά 1 ν}}} βαιαίθ τὰς σοὺ] οὗ [ῆ6 ῥγιθϑίβ ψ ἢ [ΔΠ 655, 

2.6 1.145] 66 ῃοΐθ οῇ χχν. 22. 
474 ἐλαέ φεαϊεγεάΐ 75 γαφί τοῦδ φαΐ» ἀΐηη]- ΤῊς ηδίοηβ ατγὲ ἰηβίσυοσίοά 

{δὶ δ5 11 ννὰβ ποί {Ππεῖγ ἀοίησ Ὀαΐ Οοάἶ, (ῃαῖ Ηἰ5 ρϑορὶβ μβαά Ὀεεὴ βυὺ- 
7εςΐ ἴο ἃ ἔοτεῖρτι γοΐκθ, 50 ΠΟῪ (μεσ χοϑίογαίοη ννὰ5 Η!5 ννοσῖς δομθ. 

12. «ἀαϊῥ οι ἱορείλεγ) 881] θογ. Τα οχαοῖ βεῆβα ἤούγΈνΕῚ 5 ποῖ 
αυϊΐα Ρῥ]αΐη. 1)οε5 ἰξ σοπίπις ἴ[Π6 ρῥἱοΐασε  ΏΙΟΒ [6 ἤγθι οἴδυβα ρῖνες 
15 οὗ [6 τεϊυγηεα {Ὑἰῦὲ8 Δϑβοι Πρ ἴῃ Ἰουὰ] ὑνουβῆρ οὐ ἴπ6 ὨοΪν 
τηουηΐδίη, ἰπαΐ (ΠΕΥ ΤΑΥ͂ τεοεῖνα (ῃ6 Ὀ]εβϑίηρθ οὗ ἃ ἔτ} ἰδηά, οΥ 
διε ἴπεν 1ΠἸκοηδᾶ ἴο 4 σἰνοσ Ὡ]Οἢ Ροιτβ ἀονῃ ἴτοιη Ζίοη, 50 {πμαΐ, [μεὶσ 
τα] ρίουβ βασνίσα ονοσ, [ΠΟΥ σὸ ἰογίἢ ἴο {ΠΕ ῚΣ βανοσαὶ δροάδβ ἴο γθὰρ [8 
Ῥτοάυςς οὗ ἴῃς βε]ά, νἱπεγατὰ δηά οἱϊνεγαγά ὙἸετζα 15 σοοά δυιποσιν 
ου [ἢ ]Ἰαϊίογ οὗ ἴῃεβ6, Ὀὰϊ (86 δὲ οὗ [ῃε νοτά ἴῃ ἴῃς ρδγα]]6] ραββαρεβ 
(ςδρ. 11. 44; 15. 11. 2; Μὶς. ἷν. 1) τρῦϊζεβ ἴῃ6 ἔοσηοσ ἴἰο 6 ρεσβαρβ 
οὐ ἴῃς ψ»ῆο]6 [ῃ6 Ῥείίοσ οὗ (ῃε ἴἵνο. 

)»γ» τυλεαί...1 οτ, ἴο ὕ89 οοστ, ἴο 89 ττῖμ εἴσ., 45 δὴ ἜἼχρπδίίοῃ οὗ 
1ῃαῖ ἴῃ ΒΙΟΙ “1ὴ6 σοοάηαββ οἵ ἴΠ6 1οτγα" 5841} σοῃϑβίϑβί. 

“σλεαξ] οοσει. 
507710}] ὉϊΏΘ, νγαϑῖθ ΑΎΑΥ ᾿πγουρὴ 1|511655η655 δηᾶ ἱηδοιν Υ, 5 οἢ ἃ5 

ἴμεν Βαὰ [εἰῖ νη ἐχὶϊθβ. Οὐουλραγα νεσ. 25 ἀπά ποίε. 
18. δοίᾷ γοτερερ᾽ 91672] διὰ γουηρ τηδη, εἰσ. ΤῊϊ5 τεηάευϊηρ' ΜΨ11 5ᾶν8 

τ.5 ἴσοπι ἱτηδρΊ ἱηρ, 45 ἴῃ6 Εηρ. εγβ. βυρρεβίβ, [μα Δὴγ Ραΐ [ἢε νἹΓρΡΊΩ5 
δονν {Πεὶγ τα]οϊςϊηρ Ὀγ [6 5ρβθοὶδὶ πηεδῃϑ οὗ ἴῃ ἄδησε. ΙΔ [86 οἴ μοσβ 
ννε ἤδνα ΤΩΘΓΕΙΥ ἴο ππαἀογβίδηά γοοζοξ. 

14, :ταἰΐα:ε] ᾿ἰϊοτα! γ, τυαέθ». 
ἐλέ τοι οΥ ἐλε 2γέξείς τοῖζὰ γαέγ655] ΤὮς 5δουῖῆοεβ 50.411] 6 580 πυπλθσουβ 

Ἐδαὶ (86 ρῥγίεϑίβ δηῃᾷ {μεὶγ ἔδυαΣ 165 5411 ἤν τόσα ἤδη ΘΠΟΌΡΗ ἴογ {Πεῖγ 
Βαγε. Τὴα ῥγεβίβ ροσζίίοη νγὰθ 188 σγᾶνο-ὕγεαθὶ δῃα ἤξανθ- μου άογ 
(εν. νἱΐ. 311-34). 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ 14 
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Απά ΤΥ ΡΘΟΡΪα 541} θῈ βαι5ῆβα ν τ τὴν σοοάῃαβ55, βδ]1ἢ 
ἴδε 1,ΟΆΡ. 

15--6. λγαϊρι ς τυεεῤίμρ' απα γέ»ι07γ..6 «ἤαδῥ ἀἰἦδαῤῥέαγ. 
“ιμάσλ αἶδο τὐἀαζ δὲ ὀγοιρίἠξ δαςᾷ. 

ΤὭυΚ 5611 ἴη6 ΓΟΕΡ ; 
Α νοΐοα 58 μδαγάὰ ἴῇ Βδιηδῆῇ, 
Ιτηοηϊαίίΐίοη, σπα Ὀϊτἴ6Υ ψεορίηξ; 
ἘΔΠ6] νεδρίηρ ἔοτ μῈσ σι] ἄτγεη 
Ἐδέμβοα το Ὀ6 οομμηξοτίεα ἴογ Ποῖ ομη]άγοη, θθοδυβ6 

ΤΠΏΘΥ τῦέγέ ὩοΟῖ. 

1δ--26θ.(ὡ ἘΡΗΒΑΙΜ᾽Β ΝΕΕΡΙΝΟ ΑΝῸ ΚΕΜΟΆΒΕ 5Η.Α11, ὈΙΒΑΡΡΕΑΒ, 
7υΡρΑη ΑΙ50 5ΘΗΑΙ1, ΒῈ ΒΑΟΟΗΤ ΒΑΓΟΚ. 

16. ΤῊϊΐβ νεῦβα 15 βρεοί!ν ἔδυ δῦ ἴο ΟὟΤ δατβ, που ρἢ ἴῃ 6 υ8ὲ τηδᾶς 
οὗ ἰ ὉΥ 81 Μαῖϊ. (ἰϊ. 17, 18), ψῇο, Βανίηρ τεϊαϊθα [Π6 βἰδυρηϊοτ οὗ ἴ8ς 
Ἰπηοοοηῖς δἱ Βοιῃ] ἤθη, δἀάβ, “ἼἸΒθὴ νὰ {1 6]||οὰ (μὲ ἩὩὶςἢ τγᾶς 
ΒΡΟΚΘ ὈΥ̓͂ [ΘΙΕΙΩΥ ἴπΠε ῥσορμοῖ, βαγίηρσ, ἴθ δπὶὰ ν)χὰβ ἴπεσα ἃ νοΐος 

" εἴς. [{ 15 ροββίῦ]ς 1ηδὶ ἴπετε πλαῦ αν δὴ ἃ 
ὈΪαςς οὗ [ηἷ5 δηλ ἤθὰσ Βδί] μθτὰ ΠΟ Ὦ Πᾶς βίησε ἀϊδαρρεαγεὰ (πὰ ἴῃ 
ἴανουσ οὗ τὴϊβ τοῦ Ὀ6 δἀνδιοβα [δ τηεδηΐϊηρ οὗ [ῃ6 πᾶιης, ψῈ]Ο ἢ ἰς 
ΒΡ ἀξρλ- ίαςε), Ὀαϊ (ἢ15 15 ΕΥ̓͂ ΠΟ Τηθ8ῃ5 ΠΘΟΟΒΒΘΥΥ ἴῃ ογάεσ ἴο υπάἄετ- 
βίδῃα [86 ΑΡροβί!ε᾽ 5 υ86 οὗ [ῃ6 νεῖβθ. [115 ασυοϊοα ὈΥ Ὠἰΐπὶ 85 δὴ 1]]υξῖτα- 
τίοῃ, ΟΣ ἴγρε. Τα τηουτηίηρ αἵ διρδῇ ἰ5 ἃ ἰοσγεοαϑβί οἵ [μδῖ Ὀἱτίοσ να τσ 
ὙΝΒΙΟἢ 50.811] Ὀς ταϊβεὰ ὈΥ {Π6 πιοΐπειβ οὗ ἴῃς 5ἰαυρῃίετεα Ὀδῦθβ, ἢ] 6 
ἘδΔΟ 6} 5 ἤδὴς (48 5]), υ56ὰ 1ῃ [ῃ6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ, 15 παΐϊυγα!γ αϑθοοϊαϊοὰ ψ ἢ 
Βει ] θη ὉΥ ἴῃς δος δὶ ΠΟΥ ἴοτὰῦ ννᾶβ ἴῃ ἰἴ5 πεὶρῃθουσποοὰ ((εη. 
χχχν. 16---1ρ, χὶν δ. 7). Τῆς ἴνο Ὀεδὶ Κῆόονῃ Ἐδϑιηδῆς ἴῃ (ῃς Ο.ὕΤ. 
ΠβίΟΥΥ ἃζὰ (4) ἃ οἰἱγ τηθηιοηθὰ ἢγϑί ἴῃ [οβὶὶ. χυὶὶ. 25, θοίνψοοη Οἰθθοῃ 
δηά βδετοιι, ἔνα τηῖϊας ἠοσίἢ οὗ ΪΤογυβαίεια ; δπὰ (ὁ) {πε Ὀϊ ἢ -ῬΪδος, 
ΒοΙη6, δῃηὰ ρῥἷαος οὗ Ὀυτίαὶ οὗ ϑατιαθπεὶ (τ ὅ8π). ἱ. 19, χχυ. 1). Τῆς ἰδαἴῖος 
νγὰ5 ἰῃ Μουπίὶ ἘΡἢγαίπι, (ῃς 1] πλ}15 οὗ ΨΏΪΟΝ τα ἤόνγενεσ σαί μεσ σαρστς, 
δῃὰ 85 ῬΓΟΌΔΟΪΥ δουϊ ἔουσ ταὶ]ο5 πουίἢ- ναὶ οἵ [εγυξβίεη. ΒοΙἢ 
οὗ ἴλεβο τὰ τηυοἢ ἴοο ἔδσ ἔτοτῃ Βει]εεαι ἴο Ὀ6 ἴῃ ΔΠΥ ΨΑΥ ἐμερεφάϊαζεῖν 
οοπηροϊοα νυ [6 5βυῦ]οςῖ ἱπ 1]Πυπιγαιίοη οὐ ψῃῖο δὲ Μαῖϊ. ᾳυοῖς5 ἴῃς 
Ῥάᾶββαᾶσθβ. ΟἿ οἵ οἴδεοτγ οἔ ἴμεν νγὰβ ἀουθ 1655 ἴῃς Βδιηδῃ δἱ ψὩΟ ἢ τ. 6 
Ἔχὶ] 5 αγα δϑϑε θὰ Ὀείοσε ἀερασιηρ ίοσς ΒαΌΎ]οη, 85 ἀθϑοτ ρεὰ σμδρ. 
χιῖς. Τα δρρτορηδίθηθϑς οἱ οδ]]ϊησ ὑροη ἔλΟΒΕ] ἴο ψεερ ἴῃ Βδσηδῇ 
οοῃϑὶϑὶς ἴῃ ἰηϊς, [παῖ 5ῃς, [86 οἣς οὗ ἤδοοῦδ᾽5 ψῖνεβ ὙΠῸ δα 50 ἀγά θη Υ 
Ἰοηροὰ ἔος ΟΠ] άγεη (σε. χχχ. 1), 8η4 τηοῖπεῦ οὗ Ἐρμσαίτη, Μαπαββεῆ, 
δηὰ Βεη͵ατίη, Ξῃου]ὰ ἴῃ ἃ ςοῃϑρίοιουβ θογάοσ ἴονῃ οἵ ἴδε ἵνο κίἰηρσάοχης, 
νὰ Ὀοϊὴ οὗ νος 586 νας ἴῆυ ἱπιπηεαϊαῖε Υ οοπηῃοοίοα, ἰαηοπὲ τὲ 6 
ΟΡΕ Ὦτον οὗ εν οββρεηρ. ΤὨς ἤϊηεβ5 οὗ [με ἤριιτε 5 ὑπδ]ϊοσοά, τ πῃ εῖδος 
ψῈ ἴδκε τῃὲ τείεγεμος ἴο Ὀε ἴο βοῖὴβ βρεοίδὶ Ὀυϊο ΠΕ ΙΥ οα ἴῃς οὗ τὰς 
᾿Αβϑγγίδῃ Ἵδρίοιξ, οὗ ψ εἰς Ἐδπλδὴ σὰ σεϊπετηθεγεὰ ἴῃ }εγετοδἢ 5 ἀδγ δ9 
ἴδε 5οδῆς, ΟΥ ΟὨΪΥ ἴο 1Πεὶγ σΈῃοΓαὶ ογθε γ. 
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Τῆι5 5α 1 [ἢ 6 ΤΟΚΡ, 
Ἐρέτδιη (ἢγ νοῖος ἔγοτῃ ΕΘ ρΙ ἢ ρ, 

. Αηάᾶ [Πΐπε ὄγεδ [ΠῚ ἴθ δ Γ5 : 
Ἐογ [Ὦγ τνοῦκ 541} ὈῈ τεναγάθά, βδὶ ἢ τῃὴ6 ΤῸ ῈὉ ; 
Απά {πον 5}4}} οοῦης δραίη ἴτοσῃ [ῃ6 ἰδηά οὗ ἴῃ 6 ἘΏΘΓΩΥ. 
Αηά {Πέτα 15 Βορε ἰῇ [ἢ1η6 δηά, 5411} ἴῆς ΤΟΕΡ, 
Τμαὶ 2Δ» οἰ] άγθὴ 5}4}} οοτὴθ δρδϊη ἴο [Πεῖσ οσσῃ Ὀοτάεγ. 
Ἐ μάνα βύγοὶυ μεασὰ ΕΡἤγαϊση Ὀεποδηϊηρ ιτηβοὶ ἑάμε; 
ΤὮου ἢαϑβί οὨδϑίϊςοα τη6, ἀηα 1 νψὰβ οἢδϑιϊβθα, 
ΑΞΚ5 ἃ Ὀυ]οοΚ υπδοοσιιιοιηθσα ὥ 2ἦέ γοζε; 
Τυχῃ ἴδοι τη6, δΔηά [1 5}4}} Ὀ6 τυγηθά ; 
Ἐοτ ἴδου αγή ([ἢ6 ΓΟΒΡ τγ ἀοά. 
ΘΌΓΕΙΥ αἰΐεῦ [401 ψνα5 ἰυτηδα, 1 τερεοηιαά ; 
Απᾶ δἴϊεγ [πα 1 νψὰϑβ Ἰηϑίτυςίεά, 1 5ῃηοῖα ρου 21) [ΡῈ : 
1 νὰϑ ΔϑῃδιηθΩ, γεα, ὄνε οοηΐξοιπάεά, 
Βεοδῦβε 1 αἸὰ θεαγ (ἢ6 τορστοδοῦ οὗ τ γουίῃ. 
45 ἘΡὨγαίτω ΤΥ ἀθᾶγ βοὴν ζ: ἦέ ἃ ρΙδδβδῃϊ οὔ] 

16. 21» τυογξ “λα δε γετυαγάφα 1 Α5 οὨ]άτεη ἤανα Ὀεδεη ἴῃ ΤὮῪ [τ 
δηὰ τ᾿γ ἀδαίῃ ἃ Ξυρ)]εοῖ οὗ ραΐῃ δῃά ρυϊεΐ ἴο (ἢεε, δῃὰ δἃ5 {πεϑε ΤΥ ἀδ- 
βοοῃάδηϊβ ἀραϊῃ ἢᾶνε ΡΥ] ΝΟ 5] Υ ΡΕΓΙ 56, 50 [6 γεσοῃρδηβα ἔου 4]1} (ἢϊ5 
ἸΟΌΘΙΘς ποὺ ἀεγῖνεβ, δηὰ ἴδοι 5ῃαὶῖ 6855 [86 τεΐυσῃ οὗ [ὴ6 οαριϊνοβ. 

18. ΤΩε Ιοσὰ ἀδοίαγεβ (μδαῖ Ηδ μᾶς μεαγὰ Ἐρἤῃγδαϊῃι οοηΐεβϑιηρ [Πδῖ 
ἢ15 Ῥυπίββιηθηΐ ννὰβ ἴΠ6 7ι5ῖ σοῃδεαίδηςα οὗ δ15 5ἰῃ, δηα ῥγαυϊῃρ ἴοσ 
δοςορίδῃσεα. 

ἂς ὦ ὀείοοξ τραςορδίονισα ἐο ἐλε γοξε] ας ὦ εαἰῦῇ ἐλαξ σας πο δεθε 
ζα»φ. 

19. αεν ἰλαέ 7 τοας ἐμγηισ}] ὙὍὙΒῈ ψοζὰ “ἴυχῃ,᾽ ἃ5 γα ἤᾶνα δἰγοδάν 
566} (οἤάρ. 111. 22, Υἱ1]. 4), 15 ἀπινίριουβ, τηθδηΐϊηρσ οἰ οΣ τυγηΐηρσ 233 0᾽ὲ 
ΟΥ̓ 9 Οοά. δῖε ἴῃς Ῥδγα]]θὶ οἴαυθα ν ῃϊοῖ ἔο!]οννβ ('αἴζτοσ (δὶ 1 νγᾶ5 
Ἰηκίτυςιεά,᾽ εἴς.) ψου]ὰ τοῖο βυσρεβκί [ἢς αἰτοῦ οὗ ἴἢεθεὲ βθῆβθθβ. Ἐδ- 
Ῥοῃΐδηοε, μοϑίενεσ, σογηθβ Οὔ τΠϊ5 τὐσπΐηρσ, ἀηα ἴἢϊι5 1 15 βϑῆθνῃ ἴο 
ΤΏΘΔ} ἰὐγηρ᾽ ΑΥΑΥ τοτ Οοά, 5βοίηρ' ἰμδί τυὐτηϊηρ ἰονγασάς Η πὰ νουὰ 
οοπα ποῖ δἴϊζοσ, Ὀπῖ Ὀείοσε οὐ ψ ἢ, τερεηίδησα. 

ἐμείγεΐδα 1 ΟΥ̓ θυ! ῃπηθηῖ. Οοτήρατσα ἴῃς τι56 οὗ ἴῃς ποτὰ δ ἴδυρῃι)" 
([16 βαπῖθ νουὺ ἴῃ ἴδ6 ΗΘ6}.), Τυἀρ. νὴ}. τό. 
7 σηιοίς τοῦ} ἐλίρἪ] ἴῃ ΟΚεη οὗἉ σοί τίοῃ. 
2λε γεῤγοσελ οΓΓ νῦν γοι}} ἴῃς ἀΐδρτασο Ὀσουρῃϊ ὑροῦ σὴδ ΟΥ̓ (Π6 51π5 

οὗ ΤῊῦ δλγ]ῖϊεσ 6 85 ἃ πδίϊοη. 
20. Οὐοὰ [5 τεργεβεηίθα 85 [6 βρεαῖζεσ. δ 855 Ἡϊτηβο ἢ Ποῖ ΒΕΥ 

ἘΡὨγαΐτω 15 511}} Ὀεϊονεα ᾿γ Ηΐῃι. ὙΠ ΔΏΒΨΨΕΟΣ 15 οοηϊαϊηο6α ἴῃ [6 νγοτάβ 
τδῖ {01]ογ. ΑΞ οἴξῃ 45 Ηδ χηδῖςοβ σηθηςίοῃ οὗ πηι, Ηΐβ αβεοίίοη 
Τοννατς Ὠΐπὶ 15 βίο, ΤὍΤῆαε Ρἱοίυτε ἰ5 οὗ οουτβα δἀαρίοα ἴο δυπίδη 
Σηοάες οὗ [πουρϊ ἀπά [εε])πρ, δηὰ σεργεβεηῖβ αοὰ 85 δοϊηρ ἴῃ πε βᾶπὶς 

14---} 
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ΕῸΓ 5ῖπηο8 1 5ρ8Κ8Ὲ δρδϊηβδί Ὠϊτη, 1 ἀο δαυ ΘΒ} ΤΕ ΘΙΏΡοσ, 
Ὠϊτὰ 5111}: ᾿ 

ὙΠΟΓΘίοστα ΤΥ Ὀονγεἶΐβ ἃσα (Του Ὀ]Θα ἔοσ Ὠϊτα ; 
1 ν}1}] ΒΌΓΕΙΥ ἤδῦδ ἸΏΘΙΟΥ ρου ἢ], 58. ἢ [ῃ6 ΤΟΕΡ. 
σαὶ ἴἢξ 6 ὉΡ ψγαγτηδγκβ, τηακε ἴπεα ΠΙΡΏ ΠΘΔΡ5: 
δεῖ (Ὠϊη6 Ὠδατί τοναγα [6 ὨΙρῆναΥ, ͵ 
νοι τ 6 νὰν τυλῖἼοῖ του ψεηϊεβί: 
Τυχὰ δραίη, Ο υἱτρίῃ οἵ 15{86], 
Τυτῃ δραΐη ἴο [Π656 [ΠΥ οἸ[165, 
ΗοΝ Ἰοὴρ ψῃ τοὺ ρὸ αδουῖϊ, Ο ἴῇου Ὀαοκοιάϊησ 

ἀδυρῃίογῦ ᾿ 
ἘῸΥ [6 ΤΟΕΡ Πδίῃ οτθαϊθά ἃ ἢδν ζἠζγσ ῃ [ἢ6 ϑαγίῃ, 
Α Μοσλδῃ 541] σοι ρδ85 ἃ σηδῇ. 

ΨᾺΥ ἴῃ ΨΠΊΟΙ ἃ τῆδὴ Μοῦ], θη ΓΠϊ Ἰκίηρ ἀροπ ἴμ6 ἱηρταιίπᾶὰθς δπὰᾶ 
το ]]ΠἸοὴ οὗ ἃ δοῃ, ψ]Ποπ ἢ6 πονοσῖῃ6 1655 οαμηοῖ Ὀα1 οσοητίπαδ ἴο ἰονθ. 
2.αταπέ εἐλία 1 Ἰιῖογα! γ, ὦ οληία ο7 ἀεἰϊσλές, α δεοίουεα «ληλά. 
σίρε 7 »δαζε ἀραΐρμοί ἀϊ71] ταὶ μου, ἂς ογέερ ας 2 Σῤέαξ 97 ἀΐσι. 
»» ὀσιυείς αγε ἐγοκόίεα } ΓΏΘΥ Ψψετα ἴῃς βυρροϑβεα βεαῖ οὗ ἴῃς δπιοιϊϊ οῃβ. 

27ν αγεοίέογι ἴς τ ἰγΤεα τοὐἐ 172. 216. 
21. τυαγνιαγὰ:] ἴομθς εἰ ΠΥ δἃ5 σεῤκμίκλγαί (τ ἹΚίπρϑβ χχὶ!. τῇ, 

ὍΠ6;}" Ἐ26 1. ΧΧΧΙΧ. 15, “51:05, ΟΥὍ, 85 Βοσβ, ἴο τάσις ἴπ6 τοδᾶ. 
ἀϊρὰ Ψεα25] ῬῚΠ1ατβ, βρη -ῬΡοβίθ. ὍῈῈ νεῖβε 15 ἃ ᾿νε νᾶ οὗ οα!Πἶησ 

ὍΡΟΙ [ἢ 6 ΡΕΟΡΙΪς ἴο τῇδΚε 8]} Ξβρεεά ἴο τοίΐυσῃ. 
σοξ {λῖηε ἀεαγ}] ὙἸῆα Πεδασὶ ἰὴ Ηδε}. ἀφηοίος [6 ςοδῖ οὗ (ἢς ᾿πἰ6]]οςῖ. 

Ἡξδποδ [Π6 56 η56 15, ἔμ. ἐλγ αἰϊογεξοιε ἴο ἴῃ 6 αν Ὀγ ψ ΙΟΒ ἴδοι ψεπίεϑς 
Ἰηῖο 6χ!]α, {παῖ ἴῃου τηδγοϑῖ σείσας [ΠΥ ϑίθρϑβ. 

22. “ἴσιο ἐορρ' τοῦ ἐδοις ρὸ αὐομ} ον ἰοησ νν1]1 ἴῃοιι Ὠεσιϊαία ἴο 
τείχη  Α 5'σῃη [0] ον, ἴῃ ογτάεσ ἴο πάππος 15γα6] ἴο σοταρ]εία μῈσ σεοοῦ- 
οἰΠαἰίου ἢ ΠοΣ οἤἑπάεά Οσοά, 

Ζλε Ζογά λα εγεαζεα!...1 ΜΜΟΟὮ ἀπ που]γ ἢα5 Ὀδδὴ {ε]{ ἴῃ ἴῃ6 ἐχρίδῃα- 
τίοῃ οὗ [ῃ6 Ἰαϑὶ ρασγί οὗ [ες νεσβα᾽.0 αν τεηάεηησ νῃΐοΝὶ ψΨν}}} ποὶ ργεβεηῖ 
“ἃ Ὧδν ἰΒϊηρ,᾿ ἃ σοτηρ]εῖα Ἔχοθρίοῃ ἴο [Π6 οβίδ Ὀ Ἰ5ῃεα ογάοσ οὗ τ[πίηρε, 
Ψ11 ῥ᾽] Αἴ ΪΥ ποῖ 5δ 15 [μὰ τεαυϊτοσηθηΐβ οὗ {πε σοηίεχῖ, ΤῊΪβ ἀΐϊβροβαβ δ 
οποα οὗ 500} 85 2. τυοηεαῦ; τοῖέΐ ὀδεογηφ γιαγεῖν ἐγ οφΊγίδ, 116 τοογῖαγε τοῦδ 
ἀε6 εἶοδε ἐο ἐἦε για», ἐλε τυορίαγε τοῦ!έ “σε γοίεοίον γον ἐἦξ γιαῃ, 4}1} οὗ 
ὙΏΙΟΝ Βᾶνε Ὀδεη ρτοροβθά. Τὴδ ΟἿΪγ ΠΕΙΡ γε βεθηὶ ἰο ρεῖ ἔογ ἴδε (ΗςὉ.) 
νεγ οὗ [6 οἴαιι56, ν] ἢ ὈΥΓΏΊΔΤΙΥ τηθδῃ5, 85 ἰῃ (ῃ6 Επρ. Ἄ εῖβ., ἴο “σοτὰ- 
855, βυττουηά, σοΙηθβ ἴσγομι Πουϊ. χΧχχῖϊ. το, “ΕΗ (ἰὴῆς 1,οτά) κα Ἠΐτα 
15γ86]}) σδοιἕ, Ἐξ Ἰηβίταςϊεα τη, ἢε κερὶ τα 85 ἴῃ 6 ἀρρ]ε οἵ μὶβ εγε; δηὰ 

Ῥξς. χχχῇϊ. το, δ (ἢδι ἰσυβίεῖ ἢ ἴῃ ἴῃς 1 ογά, ΤΆΘΓΟΥ 5411} εργεβαδς Ἠΐτα 
αδομέ,᾽" ΜΏΘΙΟ (ῃ6 νοῦ 15 1παἰ υϑοᾶὰ ἢεγθο. Τα βϑῖὴδ ποῖΐϊοῃ ἴδ οὗ 
μου βῃϊηρ᾽ δηα ρῥτγοϊθοιϊίησ' ν}1}1 Πδτα Ξ ΠΥ ἴΠαἰ συ ἢ 5 1π6 1,οτγὰδβ οοἢ- 
ἀεβοθηβίοη ἰονναγὰς 1σγϑαὶ, (μα Ηδ ν}}}} ἴοσ μετ ρίουυ δον [Ὡς παίαυγαὶ 
οσάεσ ἴο ὈῈ σενεῖβεά, απ ἀεῖρῃ ἴο δἼοςδρὶ ρῥτοϊθοιίοῃ (οἵ Ηΐβ5 Τασορὶς, 
5έσνῖςεβ, Βοηοιτ, δἴ0.) αἵ ἤδὺ μβδπᾶβ, ΤὨΪ5 ἐπουσῖς 5. ΧΕΔ}}}Κ Μεβϑϊδηϊς, 
ἴον ἰξ διζαϊῃβ σοτωρὶβίϊοῃ ΟἿΪΥ ἴῃ ἰς Ἰποασηαίίοη οἵ ἴῃς Ὀϊνίπες ὅοὴ οὗ 
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ἜΜΙΑΗ, ΧΧΧΙ. 

ΤὨι5 βαιτἢ [86 ΤΟΒΌὉ οὗ Ποϑίϑ, ἴδε (οὰά οὗ 5146] ; ᾿ 23 
Α5 γεῖ {ΠΕῈΥ 5}4}] 158 115 Βρεβοῦ ἴῃ [πε Ἰαπά οὗ 7αάλι; δῃηά 

ἴῃ 106 οἰ!65 (πετεοῦ, 
ὙΠδη 1 5811 Ὀτίηρ δραΐπ {πεῖν σΔΡΈνΝΥ ; : 
ΤΠ6 ΤΟᾺΡ ΌΪ655 ἴῃς6,0 μα ϊτδιίοη οὗ 7υξςο, “πα ταϑυῃ- 

ἰΔ1η οὗ ΠΟ] 1Π655. 
Απά {Ποτὰ 5841] ἄνγοὶ] ἴη Τυδῃ 1561 54 
Απὰ ἐπ 41} ἴῃς εἰ!65 {Ποσεοῦ τοροῖῃεσ, 
ΗἩυβραπάχγηδη, δηα τον Ζλαΐ ροὸ ἔουτῃ νι ἢοςοϊκ5. 
ἘΟΓῚ δάᾶνα βδιαϊθα ἴῃ6 ψεατυ βουϊ, 25 
ΑΠΑ͂Ι Ὦδνα γΟρΡ] ΘΒ 64 ἜΥΘΓΙΥ Βουσ  ] 508], 
ὕροηῃ [Πϊ]5 1 ἀνψακεά, δηα Ὀεμε]ά ; , 26 
ΑΔ ΤΥ 5166 Ρ ν85 ϑνεεῖ το τ6. 

27--24. 25 γαε απὰ ͵ μάσλ ἐορείλεν «λαϊ φ γε Οοά σμα 27ο22ε7. 

ΒεΠΟΙά, {με ἄδγϑ σομλα, 5411 [ἢ 6 Ι,ΟΒΡ, 27 
ΤΉΔΕῚ ΜΠ] 5ονν [π6 μουβα οὗ 1586] δῃὰᾶ 6 μοι οὗ Τυάδῃ 

Οοά, ρτονΐηρ' ὉΡ δηά ἴῃ γουϊῃ αἵ ΔΠῪ ταῖβ σι εγιβθᾶ (Γλι]κα ἰΐ, 52) Ὁγ [86 
7] βὰ παίίοη, οὗ οὶ 1ὰ ΗΚ στη παίυτε Η 6 ψα5 ἃ οῃ1}]ἃ. Ασοοτγά- 
ἸΠΡῚΥ ΤΑΔΗΥ͂ ἰπἰεγργείεσϑ ἰῃ 41} ἀρὲβ βᾶνε ὑπάοιβίοοά ἴῃς ρᾶββδαρα οἵ ἴπε 
ταϊγαουϊουβ σοποερίίοῃ οὗ (ηγιδί. [ἐ σδὴ παγάϊΐγ, Ὠόννανεῖ, Ὀς Ἰἰπγίϊες 
ἴο [ἢ15. 
ΤΟ ϑεορίπαρίπε (“θη 5411 νναὶκ δρουΐ ἴῃ ξαίειγ ᾽}, ἀδραγίηρ ἴτοπὶ 

16 ψοτάς οἵ ἴῃς οτἱρίηδὶ, δηα βεεκίηρ ἴο σεμάθυ [Π6 βεῆβε ΟἿΪγ, πᾶν. 
ταϊϑβθα [Π6 τηδδηΐηρ. 

43. Τῆς Ι,χά πον ἰαγηβ ἔτοπι 1ςγδοὶ (Ερβγαΐϊπι) ἴο [πάδἢ, δῃᾶ ἰπ [μ]5 
Ἀπα [πε πεχί ἔν7ὸ νϑύβεβ ὑσοιηΐδεβ μεὺ Κα ὈΪεββίηρ, 

238. 4“4ς γε} ταῖῃοτ, Αβδῖῃ, ἃ5 ννγὰβ ἴΠ6 ι.;56 ἴῃ [ΟΥΠΊΟῚ {{τ6. 
γποιρείαϊ)ε οὔ ἀοίέμε5.] “ΤῊ ἐχργεββίοῃ βϑετηϑ ἰο θὲ υϑϑὰ ἐπα!  γθη ιν 

οὗ τε Τεμῖρὶε Μοιιηίαίπ ἀπά οἵ [εγιβα]επὶ 85 ἃ ΨΠ0]6. ὅ86εε 5. 1ϊ. 6; 
15. χὶ. 9, χχνὶϊ. 13, 84 Εβρε οί] ἴογ [επιβαειι ἴῃς (ο]]οννϊηρ: 15. ᾿Ιχνὶ. 
λο; Ὦδῃ. ἰχ. τό; Ζεοἢ. ν|:}. 3. 

24. τἦξν ἐλαὲ σο ,ογ»γλ] ἦεν ἐλαί ροὸ δθουῦ, ορροβεά ἴο ἄν] οῖβ ἴῃ 
Ὠχεά Βαριϊδοηϑ, βυοἢ ἃ5 [ῃ6 ἸΠΠΑὈ ἰἀπῖς οὗ ΤῊΝ ἴοννῆς δῃὰ Πυθα Πα ΠΊ6Ὴ. 

25. σον το 4} Ὀἱπίπρ,, ργδοι δ! ἴῃ βαηὴς ψοζά δς5 ἰῃαΐ τεηδετεὰ 
“ςΟΥΤον ἢ ἴῃ νϑῖὶ 12, ἤδγο 566 ηοΐα. 

26. Τῇε ψοχγάβ οὗ ἴῃς ρτορδεῖ μἰπιβεϊί, ἃς ΓΠΕῪ τὰ ηοΐ βυϊία Ὁ ]6 οἰ ΠΟΥ 
ἴο Οοὰ οΥ ἴο ἴδε εχῖϊε5β. ὍΤῇὴδ εοβίαϊο βίαϊα υπᾶδθσ ψ οἢ 76τεαιδῃ μαά 
τοςεἰνεά (ἢς ἑογεροίηρ σομλπιιηϊοδίίοης ἢ6 ογα 04115 “ϑἰεαθρ, δηᾶ δ5 ἴῃς 
ῬτΓΟΡΆὮΘΟΥ δὰ Ῥέβθῃ οἵ 50 υηυβι4}}Υ σμθοσὶηρ᾽ ἃ ομαγδοῖθσ, [Πδΐ 5166 Ρ ταϊρῃϊ 
γν6}} 6 οα]]εἀ ϑινεεῖ, 

421---38. ἸΘΡΑΕΙ, ΑΝῸ ΙΌΡΑῊ ΤΟΟΞΤΉΞΕ 55.41.1, ΞΒΕΕΝΕ ΟΟΡ ΑΝῸ 
ΡΕΚΟΒΡΕΒ. 

47. 77 τοἱἱϊ τστν.. τοῦὰ ἐλε σεεά ὁ να", απαὶ τοί ἦ6 φοε οΥ δεα.1} 1 
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Ἡ τῆς 5εεαᾶ οὗ τη, δηά τυΐζζ [ἢ 9. 8εδὰα οὗ θβαδϑί. 
Απᾶ Ιἴ 58}|4}} σοΐηβ ἴο ρᾶ55, ζζαζ πκῈ ἂ5 1 ἢᾶνε ψαϊομοά 

ΟΥ̓́ΣΣ 1Π6Π1, 
Το ΡΪτοκ ὑρ, δηᾶ ἴο Ὀσθαῖκ ἄονῃ, δηά ἴο ἴσον ἀονῃ, 
ἈΑμπα ἴο ἀεβίσου, δηά ἴο δεῆϊοϊ ; 
50 ἡνίος 1 νναῖοἢ ονεσ ἴπεῖω, ἴο Ὀυ}14, δηᾶ ἴο ρῥ]δηΐ, βδι ἢ [ἢ 6 

ΟἈΡ. 
Τὴ ἴῃοβ6 ἄαγς [ΠΟΥ 58.411} 58ὺ ΠΟ τῆΟΤΘ, 
ΤῊ ἰδίμοτϑ ἢανα εαίθῃ ἃ ΒΟῸΓ ρτάρα, 
Απά [86 Ομ] ἀγθη᾿β (θα τὸ βεῖ οἡ εἄρδ. 
Βαϊ ΘΥΘΙΥ͂ ΟἿΘ 5}4]] ἄϊδ ἔου Ὦ15 οὐχ ἱπΙ  Ό Υ : 
ἘνΘΙΥ τῆδῃ [ῃδὲ εαἴει [Π6 5ΟΌΓ ρΡτΆΡΘ, 
Η]5 ἰεϑἢ 5}4}1} Ὀ6 βεῖ. οῃ βάρϑ. 
Βεἢ ΟἹ, τη ἄδγϑ σομγ6, 5αι τ [Π6 ΤΟΚΡ, 
ΤΠΒΔΕΙ ΝΠΠ πα κα ἃ πΠ6 σονοηδηῖΐ 

Ὑ1}1 τραΐζα (ἣε ρεορίβ δηὰ τποῖσγ σαίι]α ἴο Ῥσόβροῦ δπᾶ τυ ΡΥ 50 [αϑῖ, 
(μαἰ ἴῃς οβδρυηρ οἵἩ Ῥοῖἢ 5411] βδεδῖχ αἰτηοβίὶ ἕο βρυγίῃρ ἔγοιαῃα 186 στουπά 
δίϊον [ἢ 6 τρδηηεῖ οὗ Ξεδα βονγῃ. 

28. 7 λανε τυαζελεα οὐέγ ἐλφ!} Ὑπὸ ΗδΌ. νοῦ 15 ἴῃ6 βδτὴς 5 παῖ 
Τοηδοιοὰ “1 ν1}1] Ὠδϑίθη᾽ ἴῃ {πε Ἐηρ. γεῖβ. οὗ σὔδρ. ἷ. 12, ΠΟΙ 566 
ποίθ. 

ζο ῥίμοξ τῷ, δς.1 Οοτήρατε οἤδρ. ἱ. το, χυἱῖ. 7, 9. Τδυς τῆς Ἰαΐεῦ 
δηα τοτα σἤδετίηρ ρατὶ οὗ [πε τηδϑϑᾶρσε ἔοσ ΏΙΟΣ [εγειαϊδῇῃ χὰ5 ογάδι βορὰ 
5 ἢον Ῥεΐηρ' ἀο]ἑνεγζεα ὈΥ Ὠΐτη. 

29, 89. ΤῊς νοτὰς “ΤΉΝ [δῖ μοῖβ ἤανα εδαἴοη,᾽ ἄς. (ᾳαοϊοα 4150 ἘΖεΐ, 
ΧΥΪΙ. 2) ψχᾶὰ5 ἃ σοιητοη ῬΥΌνΟΙΡ διμοηρ ἴῃς 7 ν8, ϑυρραβίοα ΡῬτΟΌΔΌΪΥ, 
τ(δουρἢ ποῖ (ἴῃ [ἢ 5θῆβε ἴῃ ψ ΒΙ ἢ [ὮΘΥ υδοά 10) Ξξυρροτίεα, Ὀγ {Π6 ννοσάς οὗ 
(Ὡς δεοοπά (οπιηδηάηηεηΐ (Εχοά. χχ. 5, 6). δα ρΡιυπὶϑηγηθηῖς ψ ΏΕ 
βϑυςοδοάρσα ἴο (ῃς δοουπηυ]αίε ἱπίαυϊ65 οὐ “(6 {Πἰγά δηὰ ἴουπ 
σεῃεγαιοη᾽ ἢ οουἹὰ Ὀεὲ ἀνετίεα ὈΥ τερεηίδποα ς ὁβονίηξ ΤΩΘΓΟΥ͂ πυηΐο 
τβουδαῃάβ οὗ ἰμεπὶ ἰδὲ ἴονα τὴ δῃᾶ Κϑαρ ἸῺΥ Θοτημηδηθτηεηίβ᾽). 
ΤὨδ σοτητηδηστηθηΐῖ, ἰΠπεγοίοσα, 15 ἢ ὯῸ ΨΥ ορροββά ἴο ἴδ ννογάϑ "ν Υ 
ΟΠ6 584]] ἀϊα ἴοσ μἰβ οὐνῃ ἱπί ψαΐγ,᾽ ψοσᾶς ἡ ΏΙΟἢ Ἔχρσαββ {Παϊ απο νἱϑῦν 
οὔ ἴῃς 5'ηβ οἵ ἐσοζ ρεπογαίίοη, γοῦηροῦ 85 ΜΜ6}} δ5 οἱάδθσ, ννῆϊοἢ 85 ἴο 
βυσοοοά [86 σοπιρΙαἰηίηρ ἴοης δἀορίοθα ὈΥ ἴποβς ὈΪ1πά το ἐμοῖς ονγῃ ἀϊ5- 
οὈεαϊεηςεα, αμὰ οσοηνϊηςοα (μαι ἴΏδγ, ᾿Πουρἢ ἱπηοοσθηΐ, Έγα βυβογίησ ΟὨΪΥ 
ίοτ {πεῖν (δι ΠοΥβ᾽ ἔλυϊῖ5. ὁ 5ῃου]ὰ γεδά ἴῃς ρίυσαὶ ΒΟΌΣ 5ΤΑΡ68Β ἴῃ ὈοΙμ 
νεῦβθβ, ἴε δ. Ὀεΐηρ ἃ ποῦυῃ οὗ του τι46. 

81---3Ξ4, γε Βανε ἤεσα ἴῃε δηπουποειηεηΐ οὗ ἃ πεν οογθηδηΐ Μη οΝ 
βῃουϊα βαρετῖβεάς [δἰ τηδάε αἱ (Π6 τἶτηε οἵ [ῃ6 Ἐχοάιβ οτα Ἐργυρί, ἀϊβετ- 
ἵηρ' ἔτοτι 1ἴ (1) ἰῃ Ρεγωδῃθποα, (11) ἴῃ [6 ρσϊποῖρ]α Ὀγ ννίο ᾿ξ 5μου]ά δὲ 
τηδϊ ηἰαϊηθα ἀῃρτοίζθοη, ΤῊ Μοβαῖίς 1αὺν σοηδίβιοα οἵ ἀυϊίε5 ἱπηροσοὰ 
ὉΡΟῺ [ΠΕ Ῥβορὶε ἔτοτῃ ψὶῖπουΐ; [86 Ξρηηρ οἵ δοϊίοι νι ἰοῖ 5μου]ὰ ργοάποε 
ὙἸΠὩρ᾽ ΘΟ ΟΥτα ΕΥ̓ ἴο [ῃ6 παν σονθηδηῖϊ νγᾶϑ ἴο ὃ6 ΜΠΟΙγ πη. Μοβεβ. 
ἰηδοεα (Ποῖ. χχχ. 6) Ξρεαῖκβ οὔτε ρθορ]θ᾽5 ἢθαγῖς δεϊῃρ οἰσουμηοϊςεὰ τό ἴονα 
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λ. 412. ἐὴε ἤουδβε οὗ 5186], αηὰ ψ|τἢ τὴ 6 Ὠουδβα οὗ 
Τυάδῆῃ: ᾿ 

Νοῖ δοοσοοτάϊηρ ἴο [ἢ σονοπδηΐ [ἢδί 1 τηδάς 1 3. 
ἀπάτ ἔδίμεῖβ . 

Ιπ τῆς ἄἀδγ ἐλαξῖτοοκ ποτ ὈΥ [Π6 Πδηά, 
Το Ῥγίης μδπὶ οὐἱὐ οὗ [πΠ6 Ιαηάδοῦ Εργρῖ; 

ΣΜΜΈΙΘΝ ΤΥ οονοηδηΐ ΓΠΘΥ ὈΓΘΔΚ, : 
ΑἸΙΒουρὴ 1 νὰ8 4 μυξρθαπηάᾶ υηΐο {ἢ 6 πὶ, 5411 [δ6 
ΟΕ: 

Βυϊῖ 115 “.α7 δέ ἰς οονοηδηΐῖ [Πδὶϊ Ζ Μ1]1] τᾶ α 53 
ΜᾺ τὴ6 ἤοῦδα οὗ 5146]; 

Αἐοῦ {Πο56 ἄδγϑ, 5811 [86 ΤΟΆΡ, 
1 ν1}}] ρΡᾳΐ ΤΥ ἰᾶῃν ἸῺ {πεῖν ἰηνδαια ρατγῖϑ, 
Απά νυῖΐζα 1 ἰὴ {Π6ῚΓ μρατγῖβ; 
ΑὨΩ͂ Χ111 6 τῃεῖσ σοά, 
Απα [Π6Υ̓ 5411] θ6 ΤΥ ΡΕΘΟΡΪΘ6. 
ηα {Π6ῪΥ 584]}} [ϑδδοῇ ὯῸ ΠΟΘ ΘΥΘΣΥ͂ ΙΔ ἢῖ5 34 
ὩΘΙΡΏΡΟΙῦΣ, δπα ἜΝ ΟΙΥ πλδὴ [15 ὈΓΟΙΏΘΙ, βαυηρ, 

ΚῆΟΥ (6 ΤΟΚΡ: 
Εσοτ ἴΠ6Υ 584]] 411 ΚΠΟΥ͂ τη6, 

νν. 32---34. 

(86 Τιοτὰ ψ ἢ 411 ᾿μοὶτ μοαγὶ δπὰ 5Ξουΐ, Ὀὰῖ ποὺν [6 τηοϊνα βουνοῦ ἰῃαὶ 
ῬεΙοηρΒ ἴο ἴῃς πὲνν ἀϊβρεηβαίίοη ἰ8 ἔογ [ες γϑὶ {π|6 πηδᾶς ρἷαίη. ΤΠα 
56η56 Οὗ ογρίνεῃεββ (νεσ. 34) (ἤσουρῃ (οὐ 5 στᾶσα 5841] 9411 οὔ ουοἢ 
ἃ 5ρ:τῖῖ οἱ ρταιϊυἀθ 5 5}4}} δῆβιισε ἃ ψἹ]ὴρ βεσνίος, ἀδροηάδίησ οἡ 
ἱηνναγὰ ποῖ ουϊνναγά τηοίϊνεβ, ραβεὰ ου ἴονθ, ποῖ ἔεξδι. Τῃε ΠῈΝ οονο- 
πδηΐ ἰπογοίοσα 15. δ οὔσα ἴο σϑρίδος {πε οἱά (Ξεε Ηξε)». νἱῖ]. 8---2) 
δηὰ γεῖ, ΠΕῪ ἴῃ ἴοστη, ἴο 6 511} [ῃ6 βδῃηδ' ἴῃ βυρβίδηοθ “1 ψ|}} " 
{πεῖν αοά, δηὰ [ΠΟΥ 58.411 Ὀδ6 ΤΩΥ̓ Ρεβορῖε,᾽ νγάβ ἴῃ6 σεηΐσγαὶ οὐ)εοῖ οἴῳ 
οἷά (Εχοά. χχῖίχ. 45; ἴ[,δν. χχνὶ. 12}, δνθὴ 85 1ΐ 15 ΠΟ οὔ ἴΠ6 πον. ,: 

82. ἐη {ἦε ἀαγν ἐλαξ] τείεττὶησ ποῖ ἴο [ῃ6 5ιηρὶα ηἰρῃξ οὗ τὲ 
Ῥασίυγα ἔτοση Ἐργρῖ, Ὀυϊ ἴο (86 016 ἐχοάτ5 ἴθ, οβα οὐ]" ,᾽ 
Ροΐπι ψὰ5 ἤθη [η6 1 αν νγα5 ρίνθη δἱ ϑἰπαὶ. νι “5 ἴδαϊ 
αἰδοιρά 7 τᾶς α ἀμοδαραῖ τρριΐο ἐλέη! ΤΉΝ ΟὨΪΥ ἱπιροτίαῃ,, "5 ΟΒ ἐδέ 

ἴῃ [6 ἕοτπῃ οὗ ἴῃς ρδββϑᾶρδ 85 αυοίϊϑά ἴῃ με ΕΡΊ5116 ἴο ἴῃ 6 9: Υ ἴδε Ῥεβὶ 
Δρονε) 15 [πα [ἢϊ5 οἴδιιδβε, [ΟἹ] ον ίηρ ἴῃς ϑεριυαρίηϊ τεηάςρυ 15. 16]]ονν 
[ἢ ἔογπὶ ““δηά 1 τερατάδα ἴδηι ηοϊ.᾽ Τῆς Ἑηρ.  ετβ. μθ΄. “Οηβάεηςα, ἴῃ 
ἃ τλογα ΓΑ 8 [1] τεηἀδτίηρ οὔ με δῦ. ΤῊ ἀτρυπιεηίες 1 ἐχοεδϑῖνε ἀ6- 
Ἐρίβι]6 ἤοψανεῦ ἴῃ πὸ ΨΑΥ ἀερεηᾶεά ὑροη ἰῃς 56ῃ 54] . 
ἵπεσε νγὰ5 ἱβεσείογε πὸ σϑάβϑοῃ ΨὮΥ 6 βῃου]ὰ ποῖ γι ο ΔῈ ᾿ιἰβίουν 866 
ἴδε Αὐτἰῃογίςεά Ν᾽ εγβίοη οὔ ῃἰβ ἀδυ (ϑεριπαρίη),.. 
.894. Τῆδ 56η586 [5 ῃοΐ [πᾶ ἴΠετα 588} ῬΕ πο] . ΗἸ5 ΚΕΟΕΝΤ ΑΟΤΙΟΝ 

τἰίοη ἱπ χεϊρίοη, θὰϊ τπαὶ [ματα 58.411 Ὀ6Ὲ ἃ δ'ς ἷσ ἘΝΈΕΝΤΒ. 
δοιὰ ἴοσ [ον ἀπά (ὑδηΐῖς, νοι ἀἰὰ ποῖ δχαὶ ξεὶϊ ἃ αἰ θη 1 Υ ἐπ τεσου- 
(ϑεε ποῖς οἡ ἴδε νοζὰ ἔμοτυ, σμαρ. χνὶ. 3.0: Ἡ ΏΙΟᾺ μα Βδά 7π8ῖ οαττίεα 

ὰ᾽ 
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Ετσοῖὰ [η6 ]εδϑῖ οὗ ἴμεπὶ πηῖο ἴδε ριθαῖεϑ5ι} οἵ ἘΠ θην, 
58:1 ἴἢ6 ΤΟΚΡῸ: ᾿ 

ΕΟΓῚ ν1]] ἔογρῖνα ἘΠ ΘῚΣ ἸΠΙΘΈΌΤΕΥ, 
ΑΠΑῚΙ Μ|1}1 ΣΟΙ ΘΙΔΌΟΙ ΓΠΕΘῚΓ 51} ΠῸ ΙΏΟΓΘ. 

35---4ο. 752 γεείογαΐίογ οὗ 7» γασὶ 20 Κατ ομ 15 ας ὠὐγίαϊ)ε ας 
4.4 ογάϊραηεθς Οὗ παΐω76. 

ΤὮυ5 δα ἢ τ[ῃ6 ΤΕ, νΒ]οὰ ρίνεῖῃ [ἢ6 50η ἴογ ἃ Ἰισῃϊ ὈΥ̓͂ 
ἍΔΥ, 

“454 τὴ6. οτάϊπαηοθϑ οὗ [ῆ6 τωοοὴ δηᾶ οὗ [6 βἴδιϑ ἴοσ ἃ 
᾿ρλς ὈΥ πΙρδξ, 

Δ Βϊοἢ ἀϊνιάειῃ τ[ἢς 5664 ΜΏδη τῆς τννᾶνεβ [Πογθοῦ σοῦγ; 
ΓΏΘ ΓῸΒΡ οὗ Ποβῖβ 25 ἢϊ5 ἤδη: 
1 τἴμοβα ογάϊμαποθβ ἀδραγὶ ἔγοπὶ Ὀεΐοσα τῇθ, δαὶ τὰ 6 

ΤΟΚΌ, 
Ζάσιε ἴῃ 5ϑθϑά οἵ ϑγαθὶ δ͵ῖ50 5Π4]] οσθαβδ 
ἽἝτοτη Ὀεϊῃρ ἃ πδίοῃ θδίογα πὴ6 ἴῸΓ ἜΥῸΥ. 
“ΓΙ 5 δα! ἢ ἴἢ6 ΓΟΒῸ ; 
1 ἤδάνθῃ δῦονϑ οδὴ 6 τη ϑδϑξυτγοα, 
Αηά τἢδ ἔουπάδιίοηβ οὗ ἴΠ6 δατῖῃ βεασομαα οὐἱ ὈΘηδδιῆ, 
1 ν}}1 α15ο οδϑβῖ οἱ 8}} [η6 βεβα οἵ [βγδεὶ 
Εογ 81]1 τπᾶὶ 16 Ὺ ἤᾶνε ἄοῃε, 5411 ἴῃς ΓΠΟΒΡ. 

οἷα σονεταηΐ ννὰβ στῦς (Εχοά. χχ. 19. ““Απάᾶ [ΠΥ Ξαἰὰ υπίο Μοβεοβ, ϑρθαῖς 
του ψιῖ τς ἀπ τὸ ν1}} σαγ: Ρυϊ Ἰδὲ ποῖ σοὰ βρεαὶς ἢ τὶς, Ἰοϑὶ τὸ 
Ἴε. Ηυδη τηράϊαϊξοη νὰ πθοδβεασυ. Βυῖ ΄ῇ ἤπΐαγο,  }116 (Π6 
ἐν ]ϑάρε οὗ ἐογρίνεῃςβ5 δηά 1ῃ6 αὐἱοκοηϊησ σταςοβ οὗ ἴῃς ϑρίγιι 54] 
γα 6 ΨΙ ἃ τόσα ᾿ἴνεῖὶυ ἀδϑῖτα ἴο Κῆον Οοά α5 Ης δα5 τενθαϊεα 

5υσς 1 το τηδη, [π6 Ῥαττίοσ ἴς Ὀτοίκεη ἄονῃ δηὰ ἴμεσε ἰ5 δὴ ἱπητηςάϊαϊδ 
βΈΠΟῖνι 9 Ηΐπι ττουρὰ ἴῃς στοαὶ ΗἸἰρῃ Ρυίεβὶ, Οῃτίβε [εβὰ5. ϑαυςῇ ἰς 
ἔμουβδι. ιϑς οὐ τη 6 νγογὰβ ἴῃ ἐπεῖτ ἀρρ!οαϊίίοη ἐο [μ6 ΟἈτϑείδη ἀϊξρεπβα- ΡΡΙΙοδϊίοη ἴο ἴῃς ΟΠ τβιίδη ἀἰβρεῦβα 
ΤΩς ὙΔΠ} ἤτοι ἴῃς παίαγε οὗ ἴΠπῸὶ οᾶϑ6 ἰΐ ἰβ ἃ 5656 ΟἿΪΥ ἀϊϑο]οβθὰ ὈΥ̓͂ 
ΚΕΝ νὴ ἀμῖϑες ἘΡΒ. ἐν τὰ; ΗθΡ. ἦν. τό, χ. 19---4. 

βισοεοᾶ ἴΠ6 ΘΟ ΕΞΤΟΒΑΤΙΟΝ ΟΕ ΙΒΘΚΑΕῚ, ΤῸ ΒΑνΟῦΚ 15 Α8 ΟΕΕΤΑΙ͂Ν 
οδεάϊεποα, ἀπά κ5 ΤῊΒ ΟἈΡΙΝΑΝΟΕΒ ΟΕ ΝΑΤΌΒΕ. 

Φ ᾽ 

ΟΕ ΕΙΣ ἀτ εις ̓μέα τοΐδρ...} βυστοι Ρ ἐλ δέα 8ὸ Ὅμδῦ ἐξς τοὰ "ες 
᾽ ΠΟ ΤΣ 

ἀνα ἀρ τὴς τὰ ΡΙ6, ὙῊΣ νογὰ πιαῤίρν ἱπιρῇες, Αχὶαγ οἵ Βαδῖ- 
ἰηρ᾽ ἔτοχα 18 (1) ἴῃ Ρεγπιδ., τηραϑυτγίηρ, ἃ ᾿ἰπιῖξ ἰο ἴῃς πεῖρῃϊ οὗ ἤεᾶνθη, οἵ 
τηδϊηἰαἰμεὰ ἀπότοκεη. ᾷ [ὨτουρὮ, ἴΠδη δηὰ ποῖ οἰμογιννίϑε νν}}} Οος 
ψἰλίαᾳ φορίοεπειν τοῦϊλο Ὁ Φεορ ε, ἡνμδίονεγ ΗΕ παν στρεδηνῃ!]ς ἀο τω 

( ἱπὰ Πευῖ, χχχ. 6) Ξρεαῖκϑβ οὐ 
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ΒομοΙά, ἴῃ6 ἄδγϑ σογηδ, 581} [ῃ6 ΓΟΕΡ, 38 
Τμὰᾶϊ [Π6 Οἵ 5}4}} 6 01 το τῆς ΓΠΟΚΡ 
τότ ἴπ6 ἴοννεσ οὗ Ἡδηδηθοὶ υπηΐο τῆς ραῖα οὗ [Π6 σοτΠοΓ. 
Απά [ἢ6 τηδδαβυτγηρ ᾿᾿Π6 5}4]} γεῖ ρὸ ἔοσίἢ ονεῦ ἀρδιηβῖ 1. 39 
ὕροηυ ἴδε 81] γε, δηᾶ 5141} σοῃὴρ855 δροιΐ ἴο σοαίῃ. 
Απά τἢὴ6 ψῇο]6 νά] οὗ ἴ86 ἀεαα Ὀοάϊεβ, δπᾶ οἵ [86 ,ο 

Δ5ἢ 65, 
Απὰά 41} ἴ[ῃς δεϊάς τπίο (ἢ6 Ὁτοοῖκ οὗ Κιάγοῃ, 
Ἰ)]πῖο {[λ6 σογηεσ οὗ [ῃ6 ἤοῖδα ραῖα ἰοναγάς [6 Θδϑῖ, 
οὐαί δέ ἨΟΙΥ υπΐο [6 ΤΟΚΒῸ ; 
11 588}} ποῖ 6 ῥ᾽ υοκεα ὑΡ, ποὺ τγονγῃ ἀονν ΔΩΥ͂ ΠΟΤ 

ἴου ὄνεσ, ". 

88. Δ ελοϊά, 1.ε ἐαγνε εο»] Τῆς σοτγὰ Ἴοϑγηδ 5 οτηϊοα ἴῃ [ἢ οαυ]οςῖ 
ίοπῃ οὗ (ῃς ΗδΌ. ἰοχῖ, θαϊ Ργο Δ Ρ]Υ ὈΥ͂ ΔῊ ΟΥΤΟΥ ἰῃ σοργηρ, 85 ἴῃς ρῆγαβδα 
9 4 ἰανοιυτγὶῖε οπα ψὶτἢ Τοσοιδῃ. 866 ποῖς οἡ χχιὶϊὶ. 5. 

ἐλαΐ ἐλδ εἰν τλαΐ δέ δε 1] ὙὍὙΠὲ νοτγὰβ ψῃϊοἢ ἕο ον πὸ ἀοαδὲ Ἔχρτοβ8 
8ῃ δηϊαγρίηρ οἵ [6 θουπάς οὗ 1ῃς οἰΐἴγ, Ὀαΐ ἔτοπι ουὖζ ἰρποόγάησα οὗ ἴπ6 6χ- 
δοῖ ροβίου οὗ ἴπ 6 ρ]δοθβ πδιηθά, νγὰὲ σδηηοῖ 566 Ῥτγες εν ἢονν ἱΐ ννᾶ8 50. 
Ετοιὰ (ἢς τηδπίίοη τηδάς οὗ “16 ἴοννοσ οἵ Ἡσδπδηθοὶ" ἱῃ Νοῆ, {1 Σ, 
χίϊ. 30; δηὰ οἵ “ἴῃς σογηεγ-ραῖα᾽" ἴῃ 2 Κίησς χὶν. 13 (σοιῆρασε Ζεοῆ. 
χὶν. τὸ ἴοσ θοῇ ρῥ]αο 65) ἰζ ἀρρθαῖβ ἰΚοὶγ τἢδϊ {86 (ΟΥ̓ΊΟΥ γὰ5 δἴ ΟΥὁ ΠθὰΓ 
[86 ποτίῃ-Θαβὶ δῃπὰ (ἢς Ἰαζῖοῦ ἴῃς ποτίῃ-νγεβί σοσῆοτ οὗ ἴῃ6 ΟἿ νψ]], 

ζο {ἀε 2ογα ἴοΣ 114 Ζογά, ἴον Η!]5 ΠΒοπουτ. 
89. ΤΏϊ5 νεῖβοθ, σου] ηρ [η6 ἀσδογρίίοη ἔγοτῃ ἴἢ6 που -νεϑῖ σΟΓΠΘΥ, 

ἴακαοβ ἴῃ ννεβίοσῃ ἰδ οὗ Τ᾿ επιβα θη ἀηα ῬΓΟΠΊ1565 δὴ δχιοηβίοη ἰῃ παῖ 
ἀϊγοοῦοῃ 450 τονναγάς [ἢ 6 νιον οὗ ΗΠ πποῖὰ κου νναγάς. 

Οσαγεὖ] ἃ “οτὰ τηεδηΐϊησ ἑμωἀ. Ἦδησα 1ἴ 15 [πουρῆξ (Π6 Ὥδτὴθ ἢδτα 
ΤΥ ἀεηοία ἴπ6 1] οὗ ἰΙερεῖβ, απὰ ἴπ5 τηδτῖς ἃ 5ροῖ πδίυγα! ῦ ουϊϑιἀ6 {Π6 
Ὀουηάατίοβ οἵ ἴῃ Ἔχ ϑεϊηρ οἰγ. Νοιβίηρ Γατι 6. 75 Κποίνη οἵ [5 Πᾶπηθ. 

Οσοαΐλ] 6οδι. Το [815 ΡΙδοθα αἷβο νγὲ ἢανε πο οἷχβ Ὀεγοῃμὰ ψῃαὶ [Ὠϊ) ᾿ 
ψΕΙΞ6 ΒΌΡΡ]Ϊ65. . ΄ 

40. σαἱΐεγ οΓ ἐλε ἀεαα δοαϊ 5] [6 νιον οὗ Ηϊΐπηομ, ἱπίο ψε' 
οΑτοδϑαβ οὗ οὐ πηΐηα]5 δηὰ οὗ Δη1πη4}5 γογα οδϑῖ. ο᾽ 

αγια οὕ ἐλε α:ἀς5)] ΑἸΙΠουρ τη ϊς να] ον ννὰβ 45 ἃ ψῃοἷς ὑποίθαπα “5 ἴμαὶ 
Ρατί οἵ ἴὶ ψουϊὰ 5εεπὶ ἰο βανα Ὀδδθη ταβοσνθα ἰοῦ ἰἢθ 565 ψηῖυς 9ἢ “ἀε 
νἷ. 11) δῖε ογάδγθὰ ἴο 86 σατιίβά οὖς δἱϊεσ ἃ βαούῆςε ““ν' Ὁ (88 Ὀεβῖ 
σΔΙῺΡ ἰπἴο ἃ οἰεδὴ ρἶδος." ὙὍῇε ψογά ἴοσ αβῆ!εβ ἀδηοΐδβ ρτογνν μῖ5 ζ6]1ονν 
ἀ51ε5 τηϊχοὰ, κυ 845 ψουἹά Ὀὲ Ἰείϊ ἔγοτω ἃ βαοτγίῆςα. - ἐοηβάεπος, ἴῃ 

αἷϊ ἐλε βοίᾳ:] Ὑῆι τίρῃι τοδάϊηρ' ἀπά ἴῃς ποτὰ ἀϊβῆσυϊες Ἶ ἐχοέδδινε ἀε- 
ὙὨΙΟὮ ἴῃς ϑερίπαρτηϊ να ργαβογνθά, δἰ που Ρἢ (ΠΟΥ ἀ1 . 
ἀο τῆοτγε {πᾶπ ἰγαηβοσῖθε ἴῃς Ηςν. ψοτὰ ϑαδεποίῃ. {μηδ ῃ ἈΪΒΙΟΙΥ δες 
οἰτποῦ φεαγγίδς οὐ εἶδ γμρρεα γοοῖς, 

΄ γε ραί6) ταδηιοηεα Νεἢ, 111. 28. ἃ ΗΠ5 ἘΕΟΕΝΤ ΑΟΤΙΟΝ 
ἰ5 ν6γβα στηλο ἴῃ6 βᾶπὶα δῃπουποθιηθηῖ ἀφ ΝΟ ἘΝΕΝΤΘ. 

Τεγαβδίθηι ἃ5 [Ἀ6 δδυοτ οἕαβ μδα ἀοπα ἴοσ ἴῃς παὶ {εἸϊ ἃ αἰ βι σ Υ ἰῃ σεσου- 
ἴμαι ἰξ 5ῃουϊὰ ἴῃ τὴς διίατε δῃοΐοθα βρᾶοθβ σ ΜΏΪΟΩ. Ὡς Βαὰ 731 οατιϊεά 



Ἂς 

«18 ἸἹΕΕΕΜΙΔΗ, ΧΧΧΙΙ!. [νν. 1-- 3. 

σΗΑρ. ΧΧΧΊΙΙ. 1--. Ορρεριοηεομη ο7 1}1ε ἀξείον οἵ τέ 
ζισο γέα75ς γεκεάζηρ ἐλε Ζεείγμοίον οὗ γμδαζει. 

82 ἼΤὍΠδε ψοχζά τῃδὶ οᾶτηθ ἴο Τεγαπλδῃ ἔγοσῃ ἴΠ6 1,ΟῈΡ ἴῃ [6 
ἴδ γεαῦ οὗ Ζεάεκίδῃ Κιηρ οὗ ]7ιἀλἢ, ψῃΣοἢ τας ἴῃ 6 

« Εἰ θοητῃ γεὰγ οὗ Νερυομδάγοζζασ. ἘῸγ ἤθη ἴΠ6 Κίηρ οὗ 
ΒΑΌΥ]ΟΙ 5 ΔΠῺΥ Ὀεβίερεά 76γυβαίοτα : δηᾶ 7εσγοηδῃ τἢ 6 
Ῥτόορῇῃοῖ νγὰϑ βδῃπί 0 ἰη τὴ6 οουγί οὗ [ῃ6 ργίβοῃ, ψῃϊοῖ τας 

3 5 ἴῃς Κίηρ οὗ Τυἀδῃ᾽ 5 ουβε. Ἐν Ζεάδκιδῃ Κιηρ οὗ Τυδῃ 
δᾶ 5ῃυϊ Πα ὉΡ, βαγίηρ, βεγείοστε ἄοβδὲ τοι ῬΥΟΡΉΘΞ5Υ, 
δηά 5αν, ΤῊϊ5 βαιἢ ἴῃ6 ΓΟΒΡ, Βεμο]ά, 1 τὴ αῖνα [ἢ15 ΟἸΕΥ 

Νοιδίηρ ἰ5 βαἰὰ οἵ [6 εαϑὶ 5ἰάς, οὐ οὗ {πὸ στ υϊάϊησ οὗ ἴῃς Τερῖο, 
Δ μουρσῇ Τετειδῃ Παά ἰογείο!ὰ 115 ἀεβίγαςιοΏ, 85 ννῈ}} δἂ5 ταὶ οἱ ἴδῃς 
οἰἴγ. Ἡδηςος Νὰ ΤΑΥ͂ ραῖμεσ ἴῃ ἢδ 5 βρεδκίπρ Ὡοϊ 50 τηυςἢ οὗ ἴδια 
1οταὶ οἰἵΥ 85 οὗ [6 βρὶ για] 7εγυβαίθα, ἴῃς ΟΠυτοὶ οὗ ἴῃς “εν 
σονδηδῃϊ,᾽" νὨϊΟἢ 5141} Ἰηο]ἀ6 παϊΐομβ ΒΙ[Πογῖο οοηδιἀογεά ῥτοίδῃο, ἀπά 
δῖ οὔος δχίεηα ἴΠ6 βαϊνδίΐοῃ ψΏΊΟἢ ἰἴ οθεῖβ δηα Ὀδηϊϑἢ ἱσαρυ τ. 

σΗΑΡ, ΧΧΧΙΙ. 1--δ. ΟΟΜΜΕΝΟΕΜΕΝΤ ΟΕ ΤἘῊΞ ἨΙΘΤΟΒΥ ΟΕ ΤΗ͂Σ. 
ἸΝῸ ὙΕΑΒΒ ΡΕΕΟΕΌΙΝΟ ΤῊΕΞ ὈΕΒΘΤΕΌΟΤΙΟΝ ΟΕ ΓΕΒΌΒΑΙΕΜ. 

1, ζ7ᾶε τυογά ἐλαΐ εα»ι5] ΤῊ! 15 (ἢ6 ᾿Ἰηϊτοάἀποιίοη ἴο ἃ Ἰοηρ 5βθοϊίοι οὗ 
ἴῃς Βοοῖὶς πηογὰ σοπιϊπυουϑ! Ὠἰξίουςαὶ ἴδῃ Δὴγ οὗ (δ ῥτεσεάϊπρ Ροσ- 
ιἰἴοηβ. [ἰ ρίνεβ ἴῃε ἱποίἀδηῖς οὗ ἴπ6᾿ ἵγὸ γεᾶτϑ ργεοθάϊηρσ ἴῃς σδρίυτε οὗ 
7επιβδίθη, [ἢ ς οσδρίυτε ᾿ϊ5ε]}, δηὰ [ἢ ἀνδηῖβ Ψ Ὠϊοἢ τη α!δίον [Ο]]ονοά, 
ψ ἢ Ρτορἤδοϊεβ ᾿ηϊουβροιβεά. ὙὍθα ἄγβὶ ἱποϊάθηί τοϊαϊθα 15 [ογεπιδὴῃ 5 
Ρυτοβαβεα οὗ ἴῃς βε]ὰ τοὰ Ηδηδπιεεῖ, δὴ δοῖ ἰηϊθπάθα ἴο δποουγαᾶρσε ἴδε 
Ρεορῖὶς ἴο ἢορε ἴογ ἃ τεΐυγη ἴτοια σαρε νιν, δηά ἴῃ ογάθσ (μδῖ 1 πδὺ Ὀς 
Ὀτουρῆϊ ουὐἱ τῃδαῖ 1 15 πῃ βρίϊ οὗ [6 σ]οογηὴϊοβῖ ἀρρδδσγδῃησαβ ᾿μδὶ [δγα- 

ι ἴδῃ 5 (αἢ ἴῃ [ῃ6 ἔπίαγα 15 ἰπ5 ἄγη, ἢἰ5 ον οἰτουτηδίδησοσς δὰ ἰποβδα 
«αο [86 5ίαἴα τα ρίνεῃ ἢ στοαῖ ραγιϊου αυῖγ τ [686 ἄνα ἰηἰτοἀυοίζοῦῦ 

3568. 
ἔρον ἀσ ἐμέλ γεαν οὕ Ζεάεξία 8] Ὅῇδα 5ἴερε δὰ σοτπηπιδηοεάᾶ ἴῃ ἰδ εἰ (ἢ 
ΤῊ οἰ χΧΧὶΣ. 1), Ὀαῖ (ἢ ΟΠαϊ δϑδηβ, μεαγίηρ ἴῃαἱ δὴ Εργρίίδῃ ΔΙΤΩΥ γγ85 

Ἧ ηομίηρ, δὰ ἀερατίεά ἔογ ἃ ἴἰπης (χχχνῖ, 5). [ετεπιδῃ, δδουῖ ἢ ς 
τες" δος, ψγᾶ5 Τουμὰ ᾿εανίηρ Τετυβαίετη, δηὰ ομαγρεα πὐτῃ {4} πρ ἀνα Υ 
οἵ ἢ “ἢν ΑἸἀδοδηβ, δηά ἴῃ βριῖε οὗ Ηἷβ ἀδηΐδὶ 6 ννᾶβ ἱτπιρτίϑοηεαά. Ης 
ἜΝ ΘΟ ΟῚ αἵτε ἃ ΜἢΪ]6 ἴο μανα μδὰ ἴῃς Ξἰτησθηου ψἱτι πίοι ἢς 
οΡε ᾿ὐξάνδι πες παῖοὰ τεϊαχοὰ (χχχὶϊ. 12, χχχνυῖ. 1). ἧνε Ηπά πενεγίδεῖεςβ 
ἴογι ἀπ τα Οδς 11 “σας ὡρ ἴῃ τμ6 σουτῖ οὗ {π6 ρηβοῃ᾽ (νοῦ. 2). ΤΉΝ 
γΕΓΞα5, ἴῃ 6 ΣΙΘΌ. ο. ἶνα (Πογδίοσο ἰβ βοιμθνῃδῖ Βρβεααεηῖ ἰῃ ἀδίε ἴο ἴμο56 
Ἔν ἘΠ ἐρεδεθανι ἡ ἐμεἰδιτεὰ ἴο ΜῈΙΟΝ γα γεοουηϊοά ἰδίοσ. 

τας ππὶ ἰε ἴῃ κλεια Ὁ) 6ῈΜΕΤΟΟΓΕΙΤΌΓΙ. 1 Ὧν ἀρτεῖβ ΠΝ  Πε στπεέ χα τἠπτηἰαϊηεα ππυτύκαι 5 ἔπ Ἐπ ̓  σοχηρατῖεὰ ἀϊτγεοιὶγ ἴῃ ἀδίς νυ ἴμοϑς οὗ 

ἀροι ἴΠ6 Ῥδορὶς ἔγοτῃ νἱ]ὶ 
ΨΠΠρ σομίοστ Υ ἴο ἴῃ 6 νη! ϑοβρο ἐᾷ ἘΜ Ὁ) [65 ἘαΑΣ αν θδ αὐάπειν 
πάθεα (Ὠουῖϊ. χχχ. 6) ρεαῖκβς : 
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Ἰπῖο {π6 μδῃᾷ οὗ [Π6 Κίηρ οὗἩἨἉ ΒαΑΌΥ]οΙ, δηά ἢ 5}8]] δῖα 1; 
δΔηα Ζεαοκιαῦ Κιηρ οὗ δῇ 3}411 ποῖ ὄβοᾶρα ουὶἱ οὗ [δ 4 
παπᾶ οὗ ἴδε (μαϊάθδηβ, θὰϊ 5.411} βυσοὶυ Ὀ6 ἀεϊνεγεά πο 
[ῃ6 Παηά οὗ [λ6 Κιηρ οὗ Βαθυ]οη, δηᾶ 5}4]}] βρϑαὶς ἢ Ὠΐτὴ 
ΤΟΙ ἢ ἴο του, δηα ἢ]5 ἜΥ̓65 5}4}1 θῇ] ἢϊ5 Ἔγ65: δηά ς 
ἢς 5}]}] Ἰεδα Ζεάεκίδῃ 0 Βαρδυίοη, δῃηᾶ ἴμογα 5}4}} ἢ6 δὲ 
ἘΠΕ 1 νἱϑὶς πὶ, 5 [ἢ ΓΟΚῸ : τπουρὴ γε ἤρῆϊ ἢ 186 
ΟΠ δ]άδδῃβ, γε 5}8]}] ποῖ ὑγοβρϑῦ. 

6---τῷ. λγεριίαῆϊ ς ῥωγοΐαδε “ρα ἐς τηδαγιζρρι, 

Απά Τ7εγογηΐϊδῃ κα, ΤΠ6 νογὰ οὗ [6 ΤᾺ σᾶπὴθ υΠῖ0 6 
ΤΩ, βαγίηρ, ΒεἢοΙά, Ηδηδηῖθαὶ (Π6 δοὴ οὗ 58}41]1υπὶ [ὨΪΠῸ 7 
ὍΠΟΙΪΘῈ οὐαί οοῆθ υὑηΐο ἴἢδε, βαγίηρ, ΒΌΥ ἰἢδ66 τὴν δοϊά 
[8αῖ ἦς ἴπ Απδίμοιῃ : ἴογ {Π6Ὲ τίρῃς οὗ τεἀθηρίοη ἧς 
11η6 ἴο ὈῈΓῚ 2. 80 Ηδηδιηθδαὶ της ΠΟΘ᾽ 5 500 ΔΙ ἴο 8 

4, Τα νεῖβε ὁσοῦγϑ δρϑίη ἴῃ αἰπιοβῖ (ἢς βᾶτηα ννοσβ δ οἤδρ. χχχίν. 
3, ΏΕΙΕ 566 ποίδ." 

δ. περ }.7 υἱεῖξ λΐν:) Τα νοσχὰβ σὰ ἰῃ τΠοτηβοῖνεβ διηρίραουβ. [Ιἰ 
ὙγᾺ5 ποῖ ΠΕΟΟΘΒΔΙΥ (οΥ ΖεάοΚΙΔἢ ἴο ΚΩΟΥ ἐχδοῖϊν δὶ νν5 ἴο ἤδρρβη ἴο 
Ὠΐ, 866 οὔδρ. χχχίχ. ό, 7. ΕῸΣ ὑδοὴζ ἴῃ ἃ ροοά 5ξεῆϑε 566 οἴδρβ. 
ΧΧΥΪ,. 22, ΧΧΙΧ. 10; ἰὴ ἃ Ὀδά 56ῆ56 Υἱ. 15, ΧΙΙΧ. 8; ΝΡ. χνὶ. 20. Απά 
αἰζεν 411 Ζεάε δ 5 δῖε οοηϊαϊηθα σοοᾶὰ δ5 γγὲ}] 845 εν]. 866 οὔδρ. 
ΧΧΧΙΥ. 4,), 5. 

6--1δ. ΤΕΚΕΜΙΑΗΒ ΡΌΒΟΗΑΘΕ ΑΝῸ 1175 ΜΕΑΝΙΝΟ. 

Ἴ. ἴαμα», ἐζε- τορε οὐ 5λαϊίμηε ἐλίμς τροϑε] Τρ 1451 ἴννο νογάβ 
δοοοτάϊηρ ἰο ΗδΡ. υὑδᾶρα (δες ποῖθ ου “16 βοὴ οὗ ΗΠ Κίδἢ,᾽᾽ οΠΔρ. ἱ. 1) 
βδου]ά ταῖπεγ Ῥαϊοηρ ἴο ἴπ6 βἢτϑὶ οὗ {86 Ῥσγοόορεῖ πᾶπηθβ, δηὰ {Π15 ἄρτθας 
ψ ἢ (ἢς ΗδΌ. ἰοχὶ οὔ νοσ. 12. Τῆς ἀϊδιϊηοὶ βἰαϊεπιθηΐ ἴῃ νεσβεβ 8 δη 9 
πονγόνεσ ἰμαἱ ΗδΔΏδΙηθε] ννὰς [ἘΥθπλ ]Δ  5 ἤγβί οουβῖη τη ΚΟ6Β ἐξ ΠΘΟθββδ᾽ 
εἴἴποσ ἴο σεΐοσ ἴῃς ννοσά φριεΐς οὗ [5 νεσβα ἴο Θἢδ τ, δηα σοποίάοσ' 
ψοτγὰ σο7: ἴῃ ἴη6 Επρ. ψετ5. οὗ γεσ. 12 ἴο ἤανε θδθη δοοϊ θη δ! }γ Οαλ᾽ Ἡ 
ὈΥ 4 Ηδ. οοργίϑι, οἵ, 8ἃ5 Ηερ. πᾶπιεβ οὗ σεϊαι! οβἢϊρ ἀγα α568 5 Ἂ; 
ΤΏ ΟΤα ἸοΟβαὶΎ ἴἤδη ἢ 5, ἴο ἰΔΚα ἴῃ6 ννοσά νὨϊοὴ 6 τοηάογ υ΄ ἐὐμοτ ξ 
ἱποϊυάϊηρσ οἰ ογ σα δι οπβἢΐρ. Ὑι Ἢ πὸ 
»»  εἰ4] ὙΠα χαδβεϊοη αὐίβεβ ἤον, ΔΩΥ τηοτΡοσ οὔ α ἵν] Β ἧς πριν 

ΒΌΘΝ 45 [Θγεπιίδ ἢ 5. νγὰβ (ἢ ρ. ἱ. 1) οου]α ΄ 56}} Ιαπά ἰπ βρίις, “πάθος, Ἵν 
1Ἔν. χχν. 34. [{ ΤΩΔῪ παν θδθη ἴδαῖ {Π|6 ἴὰνν ἀἰὰ ποι “ἢ χοέϑδινο (6- 

ἴπ ἰαπὰ ψῃ]οἢ σης ἴο ἃ [,ονὶα [Ὠγουρἢ [86 [ἐπι] πἰεί 
οοτάδηοθ ψῖἢ τς Ιανν οὗ ἱπμουίίαπος πιθητοπεὰ Νυ ΙδΠ ὨΙΒΊΟΙΥ͂ 566 

“4ποἰλοίλ)] 86ε [ηἰτοά. σὮδΡ. 1. 8 2 (6). 
ἐλε γίρλέ οὕ γεερερέίογε τς ἐλέτιο 1. δε» 11 114. Ἠ15 ἈΕΟΕΝΤ ΑΟΤΙΟΝ 

ἴο ὕσ, 5ο]4, [ἢ6 ποατοβὶ οὗ Κίῃ ννὰβ Ὀουπὰ ἴο ρυγ ΝΟ ἘΝΈΝΤΒ, 
44 ἴῃς οδβα σηΐρῃς 6 (5εα ἴον. χχν. 24, 25; Βὶ [εἰῖ ἃ αἰβισα Υ ἰπ τεοοη- 
5ῃουϊά ποῖ ραβ5 ΠΌτωῃ ο᾽6 ΤΆΠΗΪΥ ἴο δποίδεσ.  ΜΆΙΟΩ μ6 δὰ 7ι5ῖ οαττίεά 



220 ἹΕΚΕΜΙΔΗ, ΧΧΧΙ]. ἴνν. 9; 1Ό: 

6 ἰῃ ἴῃ6 οουτξ οὗ ἴῃ)6 ῥγβοη δοοοαϊηρ ἰο [6 ψοτὰ οὗ 
16 ΓΟΒΡ, δηά βαϊὰ ὑπο πῆρ, ΒΟΥ τὰν δε], 1 ῥγδαὺ ἰῃ66, 
τὲ ἐς ἰὴ Απδίῃοιῃ, ψῃὶοῦ ἐς ἴῃ τὰς σουπίγν οὗ Βϑη͵αγηῃ : 
ἴοτ ἴῃ6 τρῃϊ οὗ Ἰπῃπεγίδησα ἐς [Ώϊπ6, δηᾶ {π6 σϑάἀδιηριίίοη ἐς 
(πα; ὈῸΥ ἐξ ἕοσ [γϑε!. ὙΠδη 1 Κπον ἰῃαὶ (Πἰ5 τσας ἴῃ 6 

ο ψοτὰ οὗ ἴΠ6 ΟΡ. ΑΠΑ͂ 1 Βοιυρῆξϊ ἴῃ Πε]ά οὗ Ηδαπαιηθοὶ 
ΤΩΥ͂ 0 ῃ 0165 50, ἴῃαϊ τὐας ἴῃ Αηδίμοιίῃ, δηᾶ ψεῖρηθά Ἡΐτῃ [ἢ Θ᾽ 

το ΤΊΟΠΘΥ, ἐζόη βενθηΐεθη 506 1.6]5 οὗ 5||νϑτ. Απάὶ βυθδϑογδοά 

αν Ὀδδη ψ ῖη 2οοο οὐδὶ(5 ((ἢ6 σου Ξε ἀρουΐ 18 οὐ 19 ᾿ῃ 65) οὗ (ἂς 
οἰἴγ. ὅςες ΝΌΏΡ. χχχν. 5. ᾿ 

8. {λέ γἱρλέ οὗ ἱηλογίίαπες 'ἰς 1156] Τ7ετοτι δ Ὀεΐηρ [Π6 ποχὶ Βοεῖΐτ, 
ψ6 ᾿ηΐεν [Πδἴ Ηδηδιηεαὶ δὰ πο οὨ]]άτεη. 

7Ζἀτ»ε 7 μευ... ἃ5 [Α]]Ἰὴρ ἴῃ ἢ ψῃαϊ δὰ θδοη δηηουπορᾶ ἴο δϊπὶ 
Ὀοίοσομδηά (νοῦ. 6, 7). , 

9. »"» τριοίξ' »Σ 504} 8:6 τοῖς οἢ ψῈεὺσ, 7. 
τυεῖ σἠδαά ἀΐνε ἐς τπόρδν, ἐυερε τευεμίσορ τ λεξεῖς οὗ εἰϊσε7} ὙὌΠα 5ῃεἶκοῖ 

τνεῖρῃθα δῦοιϊ 220 οὗ ουζ ρταίΐηςβ. Τῆς ΗδΌ. ἰ5 ᾿ἰἴογα] γ, ἃ5 ἴη6 στρδυρὶη 
γδηαοΓ ᾿ξ, σευερ τλεξεῖς απα “δ᾽: ρος εϑ οὐ σἰΐσεν. Ἡδηςαδ βίηοα (ἢ διηοιηῖΐ, 
8.5 ἴἴ βίδηδβ, ΣῦΥ Ἄρρϑᾶγ 51:18}} (αρουΐ Χ.2. 25. 64.), (ἰ μὰ5 Ὀδεὴ ξυρρεβιοά 
τη (ἢς “εὐεηε ψετὰ ροζαξγε ΞΏἜκε]ὶβ. ὙὨ15 Ποινεν συ 15 ἱπιργοῦϑῦ]6, δηὰ ἴξ 
Ἶβ ΟΥ̓ ἢο τηϑδῃβ οεγίδιη τῃδϊ [Π6 βιτὴ γγ)Χὰ5 ΓΕΔ ΪΥ̓ ἃ 5118}} ὁη6. Αἴ δὴγ ταῖς 
ὃς του ἀρρϑᾶγ ἔτομι (με δἷτὰ οἵ [ἢ6 ψΠ0]6 τγαηβδοίίοη, [ἢδὲ ἰ τνὰς ἴῃ 6 
[αἷτ ῥεῖος οὗ τῆς βε!ά, ᾿ἧε ἀο ποῖ οὗ οουτβα Κπον ἰΐ5 βἰζβα, Ὀυϊ ἱΐ ἰβ 
κεν [μὲ ᾿ νας θὰ ἃ 5: 4}}] οπε, ἴῃς ὑγοροσίυ οἵ ἴῃς [εν ἴε5 Ὀείηρ οὗ 
Ἰιτῖεὰ εἐχιεηΐϊ ἴῃ δοοογάδηςα ἢ ναΐ ἢᾶ5 Ὀδεδη τηεηϊϊοπθᾶ ἀρονο. ἧα 
τουδὶ σε Ὀ.Γ 4150 (Βδὲ ἰὴ ἴῃοβα ἀδγϑ βἰϊνοσ ννὰβ οὗ τηυοῦ τοτὰ ναὶ δ 
ἴδῃ ἴῃ οὐῦ οὐγη, Αὐδιιηδῃ ̓β {Πγεϑῃϊηρ θοοτ, οχεη δηὰ ᾿πρ]οτηθηῖβ γ τα 
Ῥουρῆϊ δ ἃ {ἰπιῈ οὗ στοδῖ ργοβρεγ τ ἴοῦ ΕΓΥ 56] (2 584ηι. χχὶν. 24. 
566 .52. Οοηεῦι. ἴογ οἴπεγ ἰηβίδησε Ὀθδιίηρ [Π6 βαπια γᾶν). ὃν ἅγὰ 4150 
ἴο ταπιοῖροῦ (δι 45 Τεγοηλδῃ ἢδὰ πὸ οὨϊάτεη, [ἢ6 Ἰαπὰ ψου]ὰ δἱ ἴῃ 6 

εἶεᾶγ οὔ 7υ 0116 6, νν]ο ἢ ΤΑΥ͂ ποῖ να Ὀδδη ἔασ οἢΐ, τονεγῖ ἴο ἴῃς ποχὶ ἢοὶγβ 
σεηὶ δ ἀπαπιεεὶ, δηᾶ Τεγεπ δ β ἰηϊογεβῖ ἴῃ ἐϊ ἀπδὺ ΔΠΥ οἰγουπιβίδησαϑ 6χ- 
τπουϑεά ΟΩΪΥ ἴο ἴῃδὲ ἀδέε. 
ΤΠ ος “1πὦ4 7 «μόφογῤεά ἐλ6 ευϊάφμε} Απᾶ 1 στοῦθ 89 Ῥδυ  σα]Ατα 1π 
ὁπ ςμβαβᾶ- [{νὲ τερίασς "εν ἀεποε᾽ ὈΥ αἰδεα 411} {πγουρῖ, νγε βἢ.4}} βεβ 
οἴ 1π6 οἰ ποτα οἰεασὶγ. [Γ ἀρρβᾶγβ [μι Τεγεπιϊδῃ πιδὰς οἱ πὰ κἰριθὰ 
ξυςοοοά τπεϑέῦος οὗἩ Ψ]Παβ5ε5, ψγἤοβα βἱρτιαΐιγεβ αἰδὸ Ψψεγα δά θὰ, ἴντο 
οδοάϊοηςο, αὐδὶ ἀεεά οἵ ραγοῆαβε, βρεοϊ γίπρ ἴῃς ρατγιου]αγβ οὗ ἴμ6 ἰδπά, 
Πα τπεῖν (Διπενε τἰοης υπάογ ψ ὩΙΟἢ ἢ Ὀουρῆϊ ἰξ (ν]Ζ. ἴπδι ἴξ οῃουὰ 6 

0 1166, εἴς.). Ηδ [ἤδη οδυβοά οπα οἵ ἰπδ56 ἀεοάς ἴο Ὀ6 νεῖϑοβ, (ῆς ΗςὈ. : 
41 34 δε μδὶξ οἴδεσ Ἰεξ ὉΡΕΣ ἴῃς ἰογγοῦ ἴο Ὀ6 τοίεγσγοά ἴο, ἴῃ οΆ56 

5 διϑρεοίοα ἰπδὶ [Π6 Ἰατογ Ὠαὰ Ὀξθη ἰατιρεγεά ν ἢ. 
5ῃου]α βαρετβεάςε [Π4.Ὁ ᾿ 
ἴηρ ἔτοπα ἰξ (1) ἰῃ ρου νετεὰ ΒΟΪΘΙΏΗΪΥ ἴο Βαγις ἢ ἰὴ τΠ6 Ῥγεβθηςσα οὗ [ἢ 6 
τ ἀἰαϊαεᾶ υπδεθιεέπ: Ὠὰ 4}1 τῆς 76 ν5 Ψῆο Παρρεπεᾶ ἴο δε. ργεβεηῖ, πὶ 
ἀροι [86 Ρεορὶς ἴτοπι νίβ,  ουτε Ἀρδίηβῖ ἀδπὶρ 'π δὴ δαυῖμβεῃ νεβϑεὶ, 

ψἹΠὴρ σομίοσμλ υ ἴο (Π6 ἡ,8 ἰγαηβ !ΊΟἢ 50 ἱπιροτίδηϊ ἴῃ ἰϊ5 Ὠεατίπσ οα 
ἰηἀδοεά (Βευῖ. χχχ. 6) Ξροα 5 δβου!ά θὲ ρειταδηεηι. 
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[ῃ6 ενΙἄδηςθ, Δη4 5ε4]6α 22, ἀπᾶ ἴοοῖκ ψιῖη65565, δηα ψερῃοά 
λἴνε [6 ΤΩΟΏΘΥ ἴῃ [η6 Ὀαϊίδηοθβ. 80 1 ἴοοκ ἴπε δνιάθηςε οὗ εν 
ἴΠ6 Ρυσοῆαβθ, ὀοίζ ἴμαὶ νῃϊοἢ νν5 βεα]θα σωυγαάϊρρ 10 ἴῃς 
αν δηά οὐβἴοιῃ, δῃα τηδὲ ἡ Ὡ]Οἢ νὰ ρθη: δηα 1 σάνε ἴῃς 
“δνἰάδηςα οὗ [6 ρυγοῆαβα πηΐο Βδγθοῃ πε βοὴ οἵ Νεηδῃ, 
ἂς 5οὴ οὗ Μδδβείϊδῃ, ἰῃ ἴπ6 δἱρῃϊ οἱ Ηδηδηλθοὶ τϊηθ ὉΠΟΪΘ 5 
5071, ἃ ἴῃ τὴ6 ῥζδϑεησα οὗ 186 ψ]ςΠ6 5565 τῆδὶ βυ ϑο θ6α 
ἴῃς ὈΟΟΚ οὗ ἴῃ6 ρυγοῆάβα, Ὀοίογε 4]] ἴῃς [ον [Πδἰ 5δῖ ἴῃ [6 
οουγὶ οὗ ἴ[ῃ6 Ρῥτίβδοῃ.. ΑΔ 1] οδαγρεά Βαγιςῆ Ὀείογε [ΠΏ 6 πῃ, 
βδυηρ, ΤῊῸ5 δαῖτ ἴἢ6 ΤΟΒΡ οὗ Ὠοβίβ, [λ6 Οσοά οὗ ἴ5γ86] ; 
ἼΤΑΚΕ τμ656 ονιάδησθβ, [15 ον: ἄδεησε οὗ ἴῃς ρῬυτοῆαβο, Ὀοῃ 
ΨΠΙΟὮ 15 564] 6, πᾶ [15 Ἔνι άθηοα  Ὠ]Οἢ 15 Ορβῃ ; δηά ρυΐ 
ποτὰ 1η  ΔΠ Θαγίμθη νε5561, μὲ ΤΕΥ Τ]ΔΥ ΟΠ 6 ΙΏΔΩΥ 
ἄαγβ. Ἐογ ἴῆι15 58 ἢ [ῃ6 ΤΟΚΡ οὗ Βοβίβ5, ἴῃς Οοά οὗ 5γ86]}; 
Ἡοιυβε5 δηά δε]45 δηὰ ν᾽ μεγαγαβ 5}.4}} θῈ ροββεϑβϑά δραΐῃ ἴἢ 
1015 ἰδ. 

16---25. 776 Ζγοῤλεΐ αεζς ἐΐε 7ογά Ζοτν ἀϊξ γεκοριζ ΩΩΖ2071 
εὐμἰα ἦέ εοριδίείογ τοῖζλ φο717ρ᾽ φυογιΖς. 

Νον ΨΏΘΩΙ δά ἀε]νετεά τη6 ἐνιάδηος οὗ [ῃ6 Ρυσοῆδβε 

σεαίξαῖ 11] ποῖ ἰῃ οὐγ δεῆβε οὗ δάάϊηρ ἃ 564] ἴο ἃ εἰρπιδίασε (“ΠΕΣ 
ομδἶβ Βββῃηὰᾶ δηά 5641 Ὀυΐ βεαϊεὰ τι, ο]οββα βεούτγεϊυ. 

ο ΔἹ. τε εὐΐάφηος οὗ 1.6 2:γελαςε] ὍὉΔ6 ἀθθᾶ οὗ Ρυσομδδβθ. ὅεες ποίας 
ΔΌονε. 
σερργέτ το ἐδ ἴατυ απα ἐ:510)1} ταῖῃεγ, [89 ΟἿΌΣ δᾶ 08:0 ΘΟΠ 1 1018, 

ΤΠ ῖοταΙγ, 2λε ἐλίηρ βαεά ἀγα 1Δ6 σίαίμίες, [6 ἵἴννο ραγίβ οὗ ψῃϊ ἢ ἴῃς 
ἀερά ἌοοῃΞϊϑίεα, 45 ἐχρίαἰπθα ἄρονα, νἱΖ. ἴῃ ἀεβουρίοη οὗ [ἢ6 Ῥσγορευίγ 
δηὰ ἴῃς σοπάϊ!οη5 ὑπ ογ νΙςἢ 11 νγὰ5 50]4. 

12. 11 ευξάεγες οὗ 124 ῥεγελασε... ἐλε ὀσοξ οὗ ἐλς ιεγολαςε] 180 ῬυΣ- 
ΟἾ856 ἀδϑᾶ 1 δαςοὺ οἂβθ, δηά 50 ἰὴ ν6Ὶ. 14. 9866 ἰογΠῈΣ Ὠοῖοϑ8. 

2; ἐ.ε ερμγὲ οὗ ἐδε 2710] ὅ866 ἡοΐβ οὔ ὑεῖ. 2. 
16. «λαϊ δὲ ρον» εη 64] «λα δ ὨοπαΘ ῦ. 
“10 ἰ5 ποῖ ἴῃς ΟἿΪΥ τἰπ|ὲ ἴῃ [ἢ6 ἰδίοιυ οὗ ϑίδίοβ απᾶ σῇυσομοβ ἴμαϊ 

ἢ πο δᾶ95 Ὀδο ἀδηοιηςδα 45 ἃ ἀδβεσίεσ δηὰ ἰχαϊῖου [566 ποῖα οἡ 2{έ 
ζερΖὰ γέα» οὗ Ζεάεξίαδ νεῦ. 1] Ῥεοοηγθβ ἰῃ [με Ἰαϑὲ δχίγοιη τυ (ῃ6 Ῥαβί 
σομηΐοσίοσ δηά σουηϑοὶὶοσ. οιμοβίμοησθθ, ο μαά ψαγηεὰ ἢἷς ἔδ!]ονν 
σου πίσγ- θη ἴῃ ἰδ δαυ] εν ἀαγϑ ἀραϊηδί {ΠΕΣ οχοδϑϑῖνα σοηβάθδηοσα, ἴῃ 
Ἠϊς ἰαΐοσ ἀδγϑς ννᾶ5 ἴῃ 6 ΟἸΪΥ τδῃ ῆὴο οου]ὰ τεϑάβϑασε {πο ὶν Ἔχοθϑϑῖνα ἀ6- 
βροηάεῃου." ϑι.Δη]Εγ}5 ἡπαθ Οληγεῖ, τι. 4685. 

Ἐοτ δὴ ἐἸ]υϑισαϊίοη οὗ ἴῃς δῦονε ἰσαῃβαοίΐοῃ ἴτολ Ἐοσηδῃ ὨἸβίΟΥΥ 5ες 
Τηϊσοά. ομᾶρ. 1. τό. 
16---2δ6, ΤῊΞ ῬΕΟΡΗῈΤ Α5Κ5 ΤῊΞ ΓΟΚῸ ΗΟ ΗΙ5 ΚΕΟΕΝΤ ΑΟΤΙΟΝ 

σοῦ ΒΚ ΟΟΝΘΙΘΤΕΝῚ ΨΙΤΗ ΟΟΜΙΝΟ ἘΝΕΝΊΞΒ. 
16. 72γαγεά προ 1} 20γ4] Τ7ετετοϊδῃ 5111} ἔα] ἃ αἰ βηου ΕΥ̓ ἱπ τοοοη- 

οἰΠπρσ τ6 οὈνίοιβ βθῆβε οὗ ἴῃς ἰταῃβαοίίοῃ ἩΔΙΟᾺ δ μδα Ἰπ5ῖ οατιϊοά 

[εἰ 2 

-4 3 



222 ΤΕΒΕΜΙΔΗ, ΧΧΧΙ!. ἵνν. 17.-23. 

υηΐο Βαγυοὴ [η6 βοὴ οὗ Νοιδῃ, 1 ρῥγαγεά υπῖο ἴῃ6 ΓΟῈΡ, 
1) δαγρ, ΔῊ Γοτὰ 600 ! Ῥεμο]ά, μου πᾶϑὲ τηδᾶθ ἴῃ 6 ἤδάνθῃ 

δηα τ[η)6 δαγίῃ!: ὈΥ ἴτγ ρτθαῖ ρονοῦ δηᾶ αἰγείοῃεα ουζ αγτῃ, 
18 Ωη4] [6 Γ6 15 ποίῃϊηρ ἴοο Βαγὰ ἴογ ἴῃ66 : ἴοι 5Βῃαναϑί ᾿ονϊηρ- 

Κιπάηεϑθϑ υηΐο ἰπουβαπᾶδβ, δηα τϑοοτηρθηβεδε ἴἢ6 ᾿ΠΙ Δ Υ 
οὔ [6 ἰδίμεῖβ ᾿πῖο ἴμ6 Ὀοβοῖὰ οὗ {πεῖν Ομ] ἄγθη αἴϊοῦ {ΠΏ θὰ : 
τη6 Οτααῖ, ἴὰς Μίρῃις Οοά, ἴ[ῃ6 ΓΟᾺΡ οὗ Ποϑβίβ, ἐς ἢϊβ. Ὥδῖη6, 

το δῖθδῖ 1 σουη56], δηᾶ τα]ΡΉ Ὑ ἢ ΟΙΚ : ἔογ [Ὠϊη6 ογοβ γέ 
ΟΡΘἢ ὕροῇ 81} τπ6 ψὰγβ οὗ [Π6 5005 οὗ Τ6 ἢ : ἴο ρῖνε Ἔνθ Υ 
Οδ δοοοζάϊηρ ἴο ἢ15 ΨΑγ5, δπᾶ δοοογάϊηρ ἴο ἴδ6 ἔτι οὗ 

29 5 ἀΟΙΏΡΒ : ΜΏΙΟΝ ἢαβὶ 56ῖ β'ρὴ5 δηα ψΟηΔΟΙΒ ἴῃ ἴῃ Ἰαηᾶ οὗ 
Ἐργρὶ, ἐϑεη τηῖο [ἢ]5 ἄγ, δηὰ 1 1β5γδ6], ἀπ διηοηρϑί οὐ 

αι ΤΏΘΩ ; Δηα ἢαβῖὶ τηδᾶθ (66 ἃ Ὡδῖηθ, 85 ὧΐ 1ῃ15 ἀδὺ; δπὰ 
ἢαϑὶ Ὀγοιρῃὶ ἔοσῃ ΤΠ Ῥδορὶς 5τ46] οιἱξ οὔ [ἢς Ἰαῃπάᾷ οἵ 
Ἐργρὶ νι 51:05, δηα σι πνοηάξιβ, δπᾶ ἢ 4 βοὴν 
ῃδηά, δπᾶ νι 4 βιγειο δα ουξ τη, δπᾶ ψ ἢ ρτϑαῖΐ ἰεῖτοσ ; 

“. ΔΩ δαϑὶ ρίνθη ἰἤετῃ [ἢ]15 ἰδηᾶ, ψῇοἢ ἴδοι ἀϊἸασὲ ΘΑ ἴο 
16γ [λῖΠοια ἴο ρῖνα 16, 4 ἰαηά βονίηρ στ τὰκ δηὰ 

23 ΠΟΏΘΥ ; 8πα [Π6ΥῪ σδηδ ἴῃ, δηα ροββεββαά 11; θὰϊ {Π6γ ορεγεὰ 

ου αἱ ἴῃς Τιογᾶ᾽5 σουητηδπᾶ ἩΠῸ [Παΐ ονεσίγον Ὑ ΏΙΟΝ δ [6 οοπιμημδηἃ 
οἵ ἴδε βατης Τιοσὰ μὰς δὰ 80 ἐγθεαυεηί δηημουηςοα ἴο ἴπ6 ρυ οἰ. 
ΓΗΪ5 ἀμ ῆου υ ἢῈ ἐχργεβθεβ ἰοναγάς ἴῃς οηά οὗἉ [ἢ15 βεοίίοη, ἴῃς δδυῖλοσ 
Ῥατὶ Ῥείηρ ᾿ῃηἰγοάυοίοτυ δὰ βεϊηρσ ἔοσί ἴῃ ροοάηεθς οὗ ἀοὰ 85 το- 
γεδίβαϊν βῆενῃ ἴῃ ἴπε Ὠἰϑίοσυ οὗ ἴῃς Ρβορὶθ δῃά οὐ ἴδε οἵμεσ μδηά ἱμεὶσς 
τῃρταιῖ 46. 

11. “411] ΑἸδβ. 866 ποῖς ου οἤδρ. ἱ. 6. 
ζοο λαγά 70» ἐδεε) Ἰλϊετα!γ, ἐοο ψοπάογία )0» ἐζέε. 
18. γεεογεῤῥεέροεε ἐλέ 1γεῖφεῖζγ ο7 ἐδέ γχαΐλενο}] ὅδε ποία οἡ χχχὶ. 29. 
ἐηο ἐλς δο502)] ΤῊΣ Ἐδβίοση σαττηθηϊ ζογτηδα δἱ {Π6 Ὀοβοῖῃ πυτσδγοιις 

[οἱἀς, Ὡς ἢ 5ετνβά ἃ5 ἃ ροοϊκεῖ. (οιήρασε Ἀπι 11}. 15; Ργον. χυϊὶ, 23. 
20. τὐλίελ λαςέ 541] τὐλο τυγοκρλέσεί. 
εὐερ: τέγ10 ἐδὲς ἀα}ν) Τῆς σοηβίχιοϊίοη 5 Εἰ Προ ςα]. Ἄ  σηυϑὲ υηᾶδοτ- 

βἰαηὰ Ὀείογο {π656 νοχάς, σμαά λαεὲ εορεζίγρε κα ἐλέηε (πῖστια δηὰ νγοπ 6175). 
αημά 1 22 »γαε ὈοῸδ ἐρε 75 γαεί, 
απα ἀνηορρεῖ οἱὐλέν 7:5} ΙῸ 1Π]Πυκίγαῦοη οὗ γεόη, ἴλπ5 υξοὰ οὗ Βεδί θη 

παϊϊοῃϑ ἰῇ ορροβίτοη ἴο 15γδε], σοσῆρασζε 15. χὶ τὶ. 4. 
21. Αἰπιοβὶ {6 βϑδὴβ δβ Ὀευΐ, χχυΐ. 8. ΕῸΥ (Π6 ἰοῖτοῦ οαυβεά ἴο 

πεὶρηθουγίηρ πδιίοηβ ὈΥ ἴ6 ταῖσας 65 δἰἰεηᾶδηϊ ρου [Β6 Εχοάι5 οοτὰ- 
Ρᾶζτε Ἐχοά. χν. 14; εαῖ. ἱν. 34. 

22. α ἰα»α "οτυΐρρ τυΐδὰ »εῖξ αρια ζο᾽4}}] 8566 ποῖε ου χὶ. 5. 
8. 2οσεειεε 11 ὙἘα γνετῦ ἴῃ ἴῃς ΗςΌ. 15 ἴῃ 586 δ5 [δὶ χεπδεγοὰᾶ 

“5041 1Πῃ6 τ᾽ ἰῃ σἤδΡ νἱϊ. το, ὑνἤογα 566 ποία. 
ἤατ0}] Δποῖδμοσ τοδάϊηρ ἰπ ἴῃς ΗςΌὉ. ἰ5 ἔστυς, Ὀπῖ [παῖ ἩΠΙΟΝ ΟἿΣ γεγβίοῃ 

[Ο]]ον5 15 ἴῃς Ὀεῖίεῦ οὔα. 
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ποῖ [᾿γΥ νοῖςθ, ὨΘιῖμογ να] καα ἰῃ ΤΥ ἰανν; ΤΏΘΥ ἢᾶνε᾽ ἄοπα 
τοι ϊηρ οὗ 4}} ἰμαὶ του σοτητηδηάεδάβι ἴθ ἰο ἄο: [Ποτο- 
ἔογα ἴοι μαϑὶ οδιιβοα 4} [15 δν}]] ἴο σοΐὴθ Ὁροὴ ἰἤδηι: 
Ῥ6ΠΟ] τῃὴ6 τηουηΐδ, [ΠΟΥ ἅττα οοΐὴθ φρο ἴῃ6 ΟΥ̓ το ἴακα 1; 
δηὰ (6 ΟΠῪ 15 ρίνεηῃ 1ηἴο ἴμ6 Ὠαηά οὗ {πε (μαϊάθδηβ, (μδὶ 
Πρῆϊ δραϊηβὶ 1ἴ, θεσοδυβα οὗ ἴῃ6 σνοζά, δηᾶ οὐ τἴῃ6 ἔδιῃϊησ, 
δῃὰ 67 ἴ[ῃ)6 ρεβί!θηςε : δηὰ νῃδί ἴοι ἢαϑὶ Βρόκϑῃ 15 ΘΟπΊΘ 
ἴο Ῥά55; δηά Ὀεμο]ά, ἴμου βεοδὶ 1 Απά του δαϑίὶ βαϊὰ ος 
υηΐο τα, Ο Τιοτὰ σοῦ, Βυν ἴῃθ66 [6 ΠεΙα [ὺσ ᾿ΟΠΘΥ, δηᾶ 
[26 ὙΠ 655685 ; ΤΟΥ ἴἢ6 ΟΕ 15 ρίνεη ἰηῖο (Π6 Παπά οὗ [Π6 
ΟΒ δ᾽ ἀθδῃβ. 

26----4.5.. 722: 3γε: 2αγέ 97 106 7ογά᾽ς γεῤίν; γεζργιομξ, 
ΤΠδη οδιηδ ἴῃς ποτὰ οὗ ἴη6 ΤΟΒΡ υπΐο ΓΤ γουηϊδῇ, ϑαυὶηρ, 26 

ΒεΠοΙά, 1 γε 6 ΤΟΒΡ, ἴῃς Οοά οὗ 4]1 βε65ῇ: 15 [66 Δγ 7 
τὨϊηρ ἴοο δαιὰ ἴοσ ηθὺ ἸὙπεγείογε ἴΠ115 βϑιτ [ἢ6 ΤΟΚῸ ; 28 
ΒοΒοΪά, 1 τοῦ σῖνα (15 οἷν τηἴο τη6 Ὠδηά οὗ π6 (μῃαϊάδδῃϑβ, 
δηά 1ηἴο ἴῃς Παηά οὗ ΝΕ υοδδάγεζζαν Κιὴρ οὗ Βαθγίοη, δηὰ 
6 5}4}} (αἶα 1: δηά ἰῆς (μαϊάδθδῃβ, δὶ ἄρῇς δραϊηϑδὲ [15 29 
Οἱἴγ, 5.411 οογὴβς δηά εεῖ ἢἤγε οἡ [(ἢ]5 οἰΐγ, δηὰ Ὀύυτγῃ τ νι ἢ 
1ῃ6 Ποιιδθ5, ὕὑροὴ ψῇοβα τοοίβ {ΠΕΥ̓ ἢᾶνα οἴδεγεα ᾿ποθηδα 
τπίο Βδ88], δῃὰ ρουτεά οὔὖἱ ἀτηκ οὔεγηρο υηΐο ΟἴΠΕΓ ροά, 
ἴο Ῥτόνόκο τὴς ἴο δῆρο. ΕῸγ ἴῃ6 σοὨι]άγθη οὗ 15γ86] δηᾷ ἴῃς 30 
σὨΠάγδη οὗ Τἀδῃ αν ΟἿΪΥ ἄοπα ον1}} Ὀείογα πιὰ ἔγοσῃ {86 ]Ὁ 
γοῦίῃ : ἔογ ἴῃ 6 σὨΠἄτγθη οὗ βγαεὶ να ΟὨ]ΥῪ ῥτονοκθϑα τὴ ἴο. 
ΔΏΡΕΓ 1 τὴ ποῖκ οὗ τΠδῖγ δηάᾶϑ, σαὶ τ [ἢ6 ΓΆΡ. ἘῸΓ 3: 

4 

24. 7{1ὲ »ιομρ 5] 8:6 ποΐδ Οἢ σἤδρ. νἱ. 6. ᾿ 
Ωγ κογρ6 τέρείο Δ4 εἷ})] ὙὍῇδ δπεὴν ἤᾶνα ρυβῃεᾶ ἴμ6πὶ ἰογινασὰ 50 

[Παῖ {ΠΕῸῪ Δἰγεδαυ τεδοῦ ἴο {πῸ νν 8115. 
ἐς ρίυο] Ὅῆα [Ὠὶπρ' 15 νἰτίυα!}}ν ἄοης, μετα Ὀεϊηρ ἃ σοτηρίεΐς Ὀ]οςκαάς, 

διὰ ἢο Πορδ οἵ τέβοια ἔου ἴπε βίαγνιπρ ρΡορυϊαίίοη ψιΐη. 
26. Τῆς ἵνο (Πίηρϑ, (ἢς βἰαῖϊα οὗ [6 οἵ δηὰ αοά ΐβ οοτητηδηᾶ, ἂς 

ΗΪαςςα 5ἰ4θ ὉΥ 5:46 τμαὶ {πε ]γ Δρρασζθῃϊ ἱποοῃβιβί ΠΟΥ͂ ΣΊΔΥ Ὅς τηοβῖ 
ΞΕΣ ΚΙΏΡΙΥ 5ΠΈῃ. 

246-856. ΤῊΒ ΕἸΚΒΤ ΡΑᾺΤ ΟΕ ΤῊΒ [ΟΚῸ 8 ΚΕΡΙΥ ; ἸΌΘΟΜΕΝΤ. 
27. ἴοο λαγά 707 79:4] 8566 νεγ. 17 δπά ποῖδ. 
29. αμά ὀπγη 7 ΤὨϊβ ννου]Ἱὰ ἴῃ ἔαςϊ αν Ὀδθ ἴη6 ἀυγ οὗ [6 7εν»5 

ἘΠΒοιβεῖνοβ δοοοτάϊηρ ἴο Πεαῖ. χιϊϊ. 12--τό. 
τοὐζὰ {Δ ἀοσμ565] Ἰἰϊοσα!γ, αμαἱ ἐλε ἀοιξές. 
80. »,»Ὸ»» ἐλεὶν γοιε:}] ἴτοτὴ ἴμε δατ]εβὶ {1π265 οὗ [6 παϊΐοη. Τῃ οὮΔΡ. 

ἢ. ἴδε Εχοάιις ἰ5 ἐὐδωθὲ οὗ δβ ἴῆε γουἊ οὗἉ 15γδεὶ. 
“λέ τοογξ οὕ Δεῖν λαμ] ΤῊΪδ ἸΩΔΥῪ τηθδῃ μεῖς πιοκοὰ ἀδοβ σϑῆθ- 

΄“" 
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(Π15. οἷγ μαῖῃ Ὀδαῃ ἴο τὴς ἂς ἃ ρτονοέξδίίοῃ οὗ τηΐπθ δηρεῖ 
Δα οὗ Τγ [ΓΥ ἔγοτῃ 186 ἀδγ τῃδὲ [ΠΟῪ 01] 11 Ἔνθῃ αὑηῖ0 
(15 ἄγ; ἴῃαϊ 77 5ῃουα τεθονα ἴὰ ἔγοτῃ Ὀδίοσγε ΤΥ ἴδοις, 

32 Ὀδσᾶῦδα οἵ 8ἃ1]1] {π6 6ν}} οὗ ἴῃ6 οἰ] άγθη οὗ [ςγδε6] δῃηᾶ οἵ (ἢε 
οἰ] άγεη οὗ ΓΔ, Ὡ]Οἢ ΠΥ πᾶνε ἀοῃμείοργονοκα τε οδηροι, 

“΄ τῇον, ἴμεν Κιίηρϑ, [ΠΕΣ Ρυη 65, ΓΠΘΙΓ ρ 6βῖβ, ηα [Παἰσ Ργορ ἢ οἴ5, 
δΔηα τῆς τηδη οὗ πάδῃ, δῃαὰ ἴῃ6 ᾿Ἰπῃδθιίδηῖθ οὗ ΓΘ 5416Π|. 

33 Αηά [Π6Υ Πᾶνα τὐγηδα ὑπο τὴς ἴπ6 Ὀδοῖ, δηά τοί [πε ἔδοο: 
τουρἢ 77 ᾿δυρῃϊξ ΤΠ Θη, τιβίηρ Ὁ αν δηᾶ οδοπίηρ Ζάζη, 

34 γαῖ ΤΟΥ ἢᾶνα ποῖ ῃεϑαικοηδά ἴῖο σεϑοεῖνα ᾿ηϑιγυσοη. Βαϊ 
[ΠΟΥ 56ὲ {Ποῖῦ δοτηιηδίοηβ ἴῃ ἴη6 ἤοι56, ἩὨΙΟΝ 18 οδ] δα ὉγΥ 

33 ΤΥ ὭΔΙη6, ἴο ἀ6ἢ]6 1, Απᾶ τΠ6Υ 1 (Π6 ΠΙΡἢ Ρ]δοεβ οἱ 
ΒΔ84], ψὨϊ ἢ γέ ἴῃ ἴΠ6 ν]]6ν οὗ [ῃ6 βοὴ οὗ ΗΠ ηοτ,, ἴο οδι158 
[ΠΕ] Γ 5οὴ5 δηά (ΠΕ ἀδυρῃςεῦθ ἴο ρ455 ἰπγουρῃ 2. 3γέ υηΐο 
Μοϊδοὴ ; νοὶ 1 σοχημηαηπαθα τπθτ ποῖ, πο ΠΟΥ σᾶτηδ ᾿ξ 
Ἰη10 ΤῊΥ τηϊηά,. (ἢδὶ Ζάέεν βῃοι]α ἀο [ἢ]5 δοιῃρηδίίοη, ἴὸ 
οαυ56 Τἀ δῇ ἴο 511. 

46----44. «δρωρμα αγέ οὗ 116 Ζογάϊς γεῤίν; Μεγ. 

33 Απά πον (δεοιεΐοσα ἴἢπ5 δα (6 ΤκΡ, τῆς Οοά οἵ 

ΤΆΪγ, Ὀυΐ ἰξ 5θοτη5 Ὀοίζοῦ ἴα αἶκα 1 δ5 τοίεσυγίησ ἴο ἐμεῖνγ Δ οἷς ἴῃ τεσαγὰ 
ἴο ΜΟΙ οἰπλ}]αῦ Ἔχρσαββίοηϑ ἀγα οἴζοῃ ᾿ἰιδοὰ (ςαρ. χ. 3, 9; Ὠσεαῖ, ἱν. 28; 
2 Κ᾿ηρϑ χίχ. 18, εἴο). 

81. ας: ἃ 2γονοκαΐίογε 97] 1ἰΐεγαγ, προ. ΤἸῇε Ῥγεροβιτίοη νη ἰοὶ 
7εγαυη ἢ τι565 5 οἴἴδῃ βηιρ] ογϑα ὈΥ Πΐπη ἴῃ ἃ νΑρΊ ΕΣ 5εῆβα ἴῃ αῃ ἰβ πι5υλ] 
εἰβενῆοτα ἴῃ (ἢ6 ΒΙΡ]6. Ηδτα [6 πιοαηΐϊηρ βεεῖηὴβ ἴο 0Ὲ (παὶ ἴδε οἰ 
σοηκίϊζαϊοβ ἃ θυγτάδη ψὩϊοἢ τεϑῖς οἡ Οοά᾽β ψγαῖῃ, 50 ἰο ϑρϑαῖς, ἀπὰ σῃδκεβ 
ϊ ἱπου επί ἀρο ΗΠ ἴο ἀΙ5ρΙαΥ ἴἴ ἴῃ [6 5ηαρε οὗ Ῥυ πὶ πιθηϊ. 

,7ρορι 116 αν ἐλαῤ ἐλεν διεῖἐξ 1) ἴτοτῃ ἴῃ 6 δαγ]εβὶ {Ἰτὴ65 οὗ [86 οσουρᾶ- 
τίοῃ οὗ 11 ὈΥ 5γδ6] (ἔσοση Πανὶ 5 ἄδγϑξ ; 2 ϑδγι. ν. ὅ, 7). 

88. Ζλοιρὰ 7 Ἰαπρλέ ἐλερι... ἢ ὙὨΪ5 αηᾶ ἴῃς ἵψο ρδιοῖ 65 ζο]οσίησ 
ἀγα ἰηβηϊοῖνεβ (45 ἴῃ σἤᾶρ. νἱϊ. 9 ΨΏΘΙΘ 566 ποία), ὥρμα ζλεῦε τοῦς ἃ 
Ζεαελῖηρ οὐ ἐλεηε, δια. 

86. 966 ποΐεϑ οὐ νἱΐ. 320, 31: Ψοτε (Πἷβ δηᾶ νϑὺ. 34 ἤανο δἰγεδαῦ 
οσουϊτεά ἴῃ (Π6 τηαΐῃ. [Ιπ τδὐάϊιίοη ἰΐ 15 ἴο Ὀ6 ταπγχαυικαὰ ἐπαὶ Βετὲ 
Β84] απὰ Μοϊδθο αὔτ ἰδεπιιβεά. “Ἅ“Μοϊεςἢ (πὰ ξέγεσ' αηὰ Βδδὶ {με ἡογιΐ 
ΔΙΘ ΞἰΠΊΡΙΥ αἀἰδεγεηῖ πδηλεβ οὗ ἴΠ6 βίη ροὰ, Ὀυϊΐ ἴῃ δἹίεγεα τσεϊδίϊοῃβ. 
ΜοΪεοὴ ἰ5 (ἢ βῃῃ δ5 [6 πιὶρὙ ἄγε, ψ ΒΟ ἴῃ ῥαβϑίηρ ᾿Ὠσουρὴ ἴδε Ξῖρπϑ 
οἵ ἴῃς Ζοάϊΐας Ὀυγηβ ὉΡ 115 οὐγῃ οὨϊ]άτεη."" «52. Οονει. Οοπῖραγα νη ἢ 
1ῃ686 Ἰαϑὲ ᾿νογὰς ἴῃς οἰαβϑοῖοαὶ Ἰεσεηά οὗ Κζοῦοβ. ψο ἀδνουταὰ δῖ5 ΟἿ" 
ἄγε δἃ5 ἴΠ6Υ νγεγὰ ὈΟΤΏ. 

86--44. ΘΕΘΟΟΝῸ ῬΡΑΞΚῚ ΟΕ ΤῊΞ ΤοκῸ5 ἘΕΡΙΥ; ΜΕΒΟΥ. 

86. 454 ποῖὺ ἐλεγ70γ6}] Ὑμοθς ψογάϑ τεδυσης ἴΠ 6 ἰπουρῆϊ οἵ γεῖ. 27 
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1516], σοποογηίηρ [15 οἱἵγ, ψΒεγεοῦ γα 88, 11 5841} ὃ6 
ἀο!νογεᾶ ᾿πίο ἔῃ6 μαηᾶ οὗ [μ6 Κίηρ οὔ Βαῦγίοηῃ ὉΥ ἰδ 
ΒΓ, δηάᾶ ὈΥ ἴΠ6 ἔδιαῖηθ, ἀπά Ὀγ [Π6 ρεβῦ!θηςα ; θῇ ο]ά, 1 37 
ΦἿ 1 σαῖλοσ τμεϑῖὰ ουΐ οὗ 4}} σοι 165, ὙΒΙΠΠΟΓ 1 ἤᾶνα ἀτίνθῃ 
[δηλ ἴῃ ΤῊΠ6 ΔΏΡΟΙ, Δη ἴῃ ΤῺ ἔΥ, δηα ἴῃ ρτεαὶ στδίῃ ; 
8ΔΠΑΙ ΜῈ] ὈΠηρ ποτὰ ἀρδίη πηῖο [ἢ15 ρ]δςα, ἀπά 1 ν]} οαιι56 
16 πὶ ἴο ἄνν6 1} 5δδ!γΥ : δπὰ {ΠΕΘῪ 5}4}} Ὀ6 ΤΥ ῬΘΟΡΙΘ, ἀη4 1 38 
Ψ11 6 τπεὶγ αοά: δηὰ 1.Ψ}}} ρῖνα [δῖ ομα θατί, δΔηα οῃ6 39 
ἍΆΑΥ, ἴμδὶ ζάξν τ ᾶῦ ἴξαῦ πὴ6 οσ Ἔνοῖ, ἴοσ (ῃῆ6 ροοά οἵ [ῃθῃ], 
Δη(α οὗ [Ποῖγ Ομ] ἄγαῃ δέϊεγ [ἤδὰ : δηά 1 Μ11} πλαῖκα δὴ δνεῖ- 49 
Ἰαβῖίηρ οονεηδηῖ ἢ ἴῃ θτ, ἴμδὲ 1 Μ}1}}} ποῖ ἢ ΔΌΔΥ το πὶ 
{πεῖ, ἴο ἀο με ροοᾶ; θυ 1 Μ}1]1 ρυζ ΤᾺ ἔδαγ ἰῇ {ΠῈῖν 
Ὠεατῖβ, ἰδὲ Ζῴξν 51.811 ποῖ ἀδραγτὲ τοῦ τηθ. ὙὟδ8δ, 1 ν}]]} 4 
τοΐοιοα ονεσ ἰμεπὶ ἴο ἄο ἴΠεϑῖ ροοά, δῃὰ 1 ψ}}} ρίδῃηξ [μ6πὶ 
ἴῺὰ (ηἷθ ἸΔΠα Δἀϑϑι γε! 11 ΠΥ ἡ ΏΟ]6 ἤδασὶ δηᾶ στ ΤΥ 
ὙὯ016 501. Εὸσ ἰππ|5 δαιϊ τ[ἢ6 ΤΟΚΌ; [2Κ6 45 1 δᾶνθ 42 
Ὀσχουρῇῃξ 41} [Π15 ρτεαῖ δ᾽} ἸΡΟῚ [15 ΡΕΟΡ]6, 80 Ψ111 Ὀτηρ 
ὉΡου ἴδει 4}} ἴῃ6 ροοά ἰδαΐ 1 ἢᾶνα ῥτοιηϊβθᾶ πε. Απῃπά 43 
Βε] ἂς 5141} Ὀ6 Ὀουρϊ ἴῃ 1Π15 ἰαμᾶ, ψῃογθοῦ γε 5ὺ, 22 ἔς 
ἀεϑοϊαῖα ψιουξ τδῃ οὐ Ὀδαϑβῖ; 11 15 ρίνεῃ Ἰηΐο [6 μαηά οὗ 
16 ΟΠ] άδδῃβ. “2222. 884}} ῬῸΥ δε]ας ἴοσζ τζοηθυ, δηα 580- 44 

εἰς [ἢϑγὰ ΔὴῪ (ΐηρ ἴοο Βαγά ἴοσ πιθοῦ Ι͂ῃ ϑρὶΐα οὗἉ ἴΠ6 το γ ἄεβογνοά 
πιΐηῃ ψηϊοῆ δ45 Ὀδθη νοὶ οὐ ἴῃ [86 ἰπίοτιδαϊαίθ νοσβθβ, ἀο ὑγοσαποθ 
απ τοϑιογδίίοη ἴο πε Ἰαηὰ 541] δϑϑυσεα νυ σοτηθ. 

89. αμαὶ ογιό τὐύα }]) 856: ῃοΐς οἢ Ἵἤδρ. ΥἱἹ. τό. 
ἐλαὲ τἦξν γᾶν 22αν' γ 707 ευ.7] ὙὍΤμ8Ὲ νογαὰβ βδοϑῖῃ βιιρρεβίο ὈΥ ἴῃ οβ8 

οὗ Πεαΐῖ. ἰν. 10, 85 ἴῃ6 πέχὶ ψψογάβ ἃτα 4150 ἴδίζεη ἴσου ἴῃδι Βοοῖκς (νὶ. 24). 
Ρ»» ευεῦ)] ᾿ἰΐογα!ν, αὐὐ ἐλ6 ὅαγς. (οιηρασε Μαῖϊ. χχνυὶ. 20, ψἤοτα 

ΟἿΓ ϑανίουῦ βᾶγβ ἰο Η115 ἀϊβοῖρ᾽6β, “1 δὰ σι γου αἔυαγ,᾽" 116 ΓΆ ΠΥ, αἱ 
ἠέ ἀαγ-. 

40. ΤῊΕ 5656 ψου]Ἱά ΡῈ τηδᾶδ οἰδαγευῦ ὈΥ ἴΠ6 ομϊϑϑίοη οὗ [6 σοιησηᾶ 
αἴϊον 2277: ἄτα» ,»,ογε 1}εη;. Οὐοὐ δ 5146 οὗ (δ σονθηδηΐϊ ἰ5 {πὶ Ηδ ν1}} 
ποῖ {γ ΔΙΥΑΥ (6456) ἔτοτλ ἀοΐηρσ ὨὶΞ ΡΘΟρΡΙῈ ροοά; {πεὶγσ βἰάς, (μαι Ηἰβ5 
ἔξασ 5841} Ὀ6 ἴῃ {μεὶγ ἢθασγίβ, 50 1πδὶ ἰδ Ἐ[ιΑ1] ποί ἀερατί ἔγομι Η τη. 

41. α:::4γ46}}1}] ἐπ ἐριίλ, τείευτηρ ἴο Οοαἶβ ρᾷγροβε. Τὰς οἱΟΥ 
τεηάογίηρ (ΕὩρ. τραγρίη), 222 οἱαῤτἠέγ, 15. 1655 σογσζϑοῖ, 85 γείεσγηρ ἴο {Π6 
οομάϊ! οη οὗ [ῃ6 Ῥδορὶε. 

48. Μεἰα:) ᾿ἰϊεγα!γ, ἐ.ε εἰ. ΑΞ ορροβϑᾶ ἴο " δε] ς᾽ αἱ (ῆ6 Ῥερίη- 
Ὠἰηρ οὗ νεῖ. 44. ἴ86 56η56 ἤδῖα 15 Ζἀδ οῤέ7ι οι). 8:6 ποῖα οὔ Ἵῇδρ. 
ἷν. 17. ὟὟΝὟ) ἐ ἅτε [Βοζείοσε ροϊηϊβα ἴο 8 ἰάῦρε ἱποζεᾶβα 'ἴῃ [86 ρορυϊδίϊοῃ 
ΘΘΏΘΓΑΙΪΥ. 

44. Μεἰ45] ἱπάϊν!ἀυα] ρῥτορειίῖθ5, 85 ἴῃ {παῖ οα5ε οὗ ἡ] οἢ {Π6 ρατίϊου- 
ἴατβ βᾶνε Ὀδεῃ ρίνθῃ. 

ἹΕΚΕΜΙΑΗ 1Ὁ 
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5006 δνϊάδηςσεβ, δη 564] ζάέγε, ἀμ! ἴδ κα ψ]ΠΈ5565 ἴῃ (ἢς ; 
Ιαπά οἵ Βεη)αγηϊη, δηᾶ ἴῃ ἴῃ6 ρΐδοθβ δροιυῖ Γϑγιβαίθηη, δηᾶ 
ἴῃ ἴῃς οἰ65 οὗ Τπάδῃ, δηᾶ ἴῃ τῃὴ6 οἰ65 οὗ 1ὴ6 τηοιηίδίη5, 
δῃά ἴῃ [ἢ6 οἰἴ165 οὗ [ῃ6 ν4]16γ, δ! ἃ ἰη τ. 6 οἰ[165 οἵ [6 βοιίι: 
ΤΌΓΙ Μ1}} οδιι56 {ΠΕΣ σΔΡΌΝΕΥ ἴο τοίυγῃ, σαὶ [Π6 ΤΟΒΡ. 

ΓΗΑρ, ΧΧΧΊΠΙ. 1τ--12. “ΖΑ εριουδη 270»1156 Οὗ γέΐμ 71: ἀρεῖ οὗ 
ἀομομ αγπορρ 16 "4 Ζ220715. 

33 ΜΜοζϑονοῦ ἴῃς ψοσζά οὗ [ῃ6 ΠΟΒΚΡ οὐτὴς ππίο 7ογογηϊδῇ [86 
β6οοηα {{π|6, ΨΏ16 Ὡς νὰ γεῖ ϑῃυς ὑΡ ἴῃ [6 οουτί οὗἉ [ἢς 

2 ὈΓ5Οη, βαυϊηρ, ΤῊϊ5 51 [Π6 ΤΟΒῸ ἴῃ6 τηλοῦ [Ππογεοῦ, (με 
ΤΟ τμδὲ Τοσηγϑα [ἰ, ἴο 65 Δ015}} 1; [Π6 ΤΟΒΡ Ὡς ἢϊ5 Ὡδηηθδ; 

3 0811] υηΐο 116, δΔηἃ 1 ν}}} δῆβννεγ ἴῃ66, δπὰ βῆθνν ἴ[ἢδε ρτεδῖ 
4 δια ταὶρῃ ζἀζηρς, ΜὨΪΟῃ ἴμου Κηονεϑὲ ποῖ. ἘῸΣσ (ἢ .5 5411ἢ 

σηδοοζὲδε ευίάφμο}] ὙΣῖΔ6 [ΔΘ ῬΑΣΟΘΌΪΑΣΒ οΟὗὨ 186 ῬΌΣΟΣΔΒΘ ἴῃ [80 
ἀθθά. 

᾿ς ἦη 1}ε ἰαπά ο7.8ερ)αηρε...1 ΤῊδ βενοταὶ ραγίβ οἵ ἴῃς Ἰαπὰ ατγὰ βρεοϊδεὰ 
ἴῃ οτάδγ ἴο τηδῖκα [6 Ῥσοῃ)βδα τηοστα ἀἰδίϊηοῖ ἰῃδϊ ἰξ βου] 6 ροβϑεββθὰ 
ἀραΐῃ ἴῃ ἴϊ5 δηἰἰσγεῖγ. 556 ποῖα οἢ σδδρ. χυ]ὶ. 26, ἤετε [ἢ 6 νγοσχαὰ “ρἰαίη" 
5. ἴῃς ,βξὍταθ ἴῃ 186 ΗξεΌ. 85 [πὶ Βοζα τεηἀογεὰ ναζ.ν (Δ ἴῃ Χχχὶὶὶ. 13 
“να]ς ἢ. 
7 ευἷ εαμδε ἐλεὶν καδίτοϊεν ἐο γεί7,2] ὉΤΟΌΔΌΪΝ ποῖ, 1 Μ}}}1 Ὀσίπσ ὉΔ.0Κ 

ἴῃς οαρίϊνο5, Ὀυϊΐ γαῖ οΓ, 1 ψν1}} τοῖλονα 1μοῖν σαρίϊνα σοπαϊίοη δηὰ γοβίογε 
ἴδτὰ ἴο [πεῖς ζοστηοσ δϑίδίβ. 

ΟμαΑρ, ΧΧΧΙΙΙ. 1--18.. ἘΈΝΕΨΕ. ΡΕΟΜΙΒῈ ΟΕ ἘΕΤΌΕΝ ΑΝῸ ΟΕ 
ἩΟΝΟΒ ΑΜΟΝΟ ΤΗῈ ΝΑΤΙΟΝΒ. 

1. ἐλε φεερ»α ἐΐ»ι6] Ἐτοτὰ ἴῃ6 ἴθπου οἵ ἴῃ 6 σοτημηυηϊοδίϊοη ἃς Μ1ῈῸ]] ἃ5 
(το ἴῃς νογὰβ νη ϊοῦ ἔο!]ονν ἴῃ [5 νεῖβα νὰ ραῖδμοσ [ῃδὲ 1 ννᾶϑ ποῖ 
ταυὺςἢ βυροεαιδηΐ ἴο ἴῃ 6 ἰΟΥΤΏΘΥ. 

ἐπ ἐλ ερεγέ οὐ λέ φγέδονι] ἐρε ἐάε εοεεγέ οὗ λε ξυλχᾶ. 866 οἤδρ. χχχὶϊ. 
4 Ἅ1Ὸ ποῖδ. 

4. “δε ηἸηἈω)΄Ἱ-σξεν ἐλεγέο] τυδο ἀοες ἰὶ (νὶ2Ζ. ἴῃ! ΝΜ ὨΙΟΒ ἢς Ὧδ5 ραγροΞοί). 
ἐλε Ζογά ἐς ἀξ παηι)] Ἐξε ἰ5 σοὰ δηὰ ῃοΐ τηδῃ, δῃὰ 80 15 ἀποῆδηρε- 

αὉ]6 δηὰ οτπηϊροίϊεηῖ. (Οοηρᾶζε ΧΧχὶ. 38. 
8. φγεαΐ απά τερλέν {λληρ5}] ὙΠῸ ΟὨΪῪ οἴδες οδβθβ ψΒεσα ἴδε ΗδςΡ. 

οσουτθ μαναὰ σοίδγεησα ἴο [6 οἰε5 οὗ (ἢ Ατηογῖίες (ΠΏ δυϊ. ἱ. 28, ἰΧ. 1» 

δηὰᾶ οποα οἵ ὑνίος εἰδεῃογε). [1{ 15 ἴπετε τεηάεγεὰ ἰη ἴῃς Εηρ. γει5. 
ρα, οτ τυαϊϊεά, ἀιιὰ ἤεμοα [Π6 ποΐοῃ οὗ γεξρλέν, ἃ5 ἰῃ ἴῃς ἰοχὶ. Βαυῖ 

τῆς ΗδΡ. ἴου “παρῆν (δἰηρϑ᾽ Ὀεσοιηεβ ΟΥ̓ ἴΠ6 δαϑὺ σἤδηρε οἵ ομς [εἴτε ῦ 

1)6 οτἱρίπδὶ ἐχργεββίοῃ ἴῃ 15. χὶνηϊ. 6, ἴμογα σὶρ Υ τεπάεγοὰ “᾿ἀάεῃ 
τϊηρβ." ϑοιὰς πᾶνε βιρροβεὰ δοσογαϊηρὶν ἴπαῖ, ἃ5 ἴῃ6 15Ξαἰδῃ ράαϑβᾶρε 
5 οὈν!ουβυ ποῖ ἴα ΚΕ ἔγοτῃ [ἢ ϊ5, (μἷ5 Βὰ5 Ὀδθ ἰδίζθη ἔγοπι ᾿ξ εἰῖ μεσ ὈΥ 
7ετγουαίδι Ὠϊαιβο  οσ ὈΥ͂ ϑοῖας οἣς βιιρβεσιοπὶ ἴο Εἴη), απὰ τμδὲ [86 τραῖ 

τ 
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τὩ6 ΙΟΕΡ, ἴπη6 Οαοάἄ οὗ ϑ5γδϑὶ, σοποθγηϊηρ ἴῃ6 Ὠουι565 οὗ 115 
εἶσ, δι σοποθσηϊηρ [ῃ6 Βου565 οὗ (η6 Κιηρε οὗ ̓ υἀδῃ, ψΏΙΟΝ 
τε σον ἄονῃ ΟΥ̓ {π6 τηουηΐβ, Δηα ΌΥ ἴῃ6 β5νοτγα ; [Π6Ὺ 5 
σοῖς ἴο ρῃϊ νι τὰς ΟΠ] ἄδθδηβ, Ὀυΐ ΖΖ ὧς ἴο Α11 τ[ἢδπὶ σι 
(6 ἀεδα Ὀοάϊθς οὗ τηδῃ, ποῖα 1 να 5141 1ἢ το η6 ΔΏΡΘΓ 
Δη [ἢ ΤΩΥ̓ ἔσσγ, δηα ἴον 4}1 νῇοβε ψιοκεάηθθς 1 ἢανα Ὠϊά τὴν 
ἔλεος ΠοῸμ [ἢ15 οἷἵγ. Βεβοὶά, 1 τὐὐὴ Ὀπηρ 1 ΠΘΑ ἢ δηᾶ 6 
αὐτο, 4ηἃ 1 Μ1}} οὔσα ἴἤσθτα, δα ψ1}} τανθαὶ υπηΐο ἴθ {86 
δουηάδηςς οὗ ρεᾶςβ δηά τ. ΑπαάΙ͂Ι ν1}} οαιι5α [ῃ6 σδρ- 7 
Εν οὗ Τυάδῃ δηά [ῃ6 σοαραν!ν οὗ 5τ86] ἴο τείυσῃ, δηά 
Ἅ1}1} Ρυ]ὰ ἰμθη, 85 δἱ ἴῃς ἢτθί. Ἀπᾶ] ψ1]] οἰθδῆβα [Π6η] 8 
ἔγοσα 8ἃ}} (θῖν 1] αν, ΒΟΓΘΌΥ ΠῈῪ πᾶν δἰηηθα δραϊηβὶ 
Τη6, δΔη 1 ν1}} Ραγάοῃ 811] ᾿μεῖγ ᾿πιαυι65, ΘσΘΥ [ΠΟΥ να 

γοδαϊηρ Βοτα 15 (μαΐ ἰουηὰ ἴῃ Ιϑαίαῖ. ΤῊΪΒ αϑευτιρίίοη ἰθ ἱργορ δα, 
δἰ Ππουρῖ γα τᾶν ΠΕῪ βὰν (Πδὲ [15 ὑν016 ρᾶββϑαρα 15 τῶοσε ἴῃ ἴδε βίγὶεα 
οὗ ΙΞαἰδὴ ἴδῃ οἵ 7 ἐγειϊδῆ. : : 

4. ὃν ἐἦέ »μεοτγίς, απο ὧγ ἐδε “τυογα  ταῖῃου, δαῖτ 2.}ε »ποιρς 
σαμά δςαϊτὺ 1.ε στυογά. ΤὮΘΞ6 ἢουβε5 οὗ {πε ΟΥ̓ δῃά οὗ (ες Κίηρβ ψεσα 
τοῖ πγοόοννῃ ἄονσι ὈΥ ἴδε Ὀεβίερετις, 8ἃ5 οὔν Νεγβϑίοῃ ξυρρεβίβ, θαϊ ὈΥ (δα 
Ὀεδίερεά, ἴῃ ογζάεσ ἴο σρᾶκα σοοπὶ ἰοῦ ἀείδηβίνεα ψόοσκβ ἴο ὃς ταϊβεὰ 
δραϊηβί ἴπ656 ἔοστῃηβ οὗ αἰίδοὶς. ὅ66 σῇδρ. ν. 17 ἢ ποΐθ, δηὰ 15. χχὶὶ. 
1ο; αἷἰϑο Ἐζεϊς. χχυΐ. 9 Ὦοεε ἴοσ "'Ἄχεβ᾽ ΜῈ 5ῃου]ὰ χεδὰ ςυογαϊ. 

δ. ἐλέν 07,45] Α5 ΔΥ 85 ῬΊΔΙΩΙΏΔΣ 15 σοποοσηθα “πον 5θμου]ὰ τείεγ 
ἴο “Πουδε5.᾿ Α5 ἴδ βϑῆβα ργυεοϊυάες (ἢἷ5, [ἢ νεῦβε Ὀδοολθβ Ἔχί ΓΟ ΠΟῪ 
ἀϊδίου]. Τθὰ ϑερίυαριηϊ ουΐβ ἴῃς Κηοῖ ΤΕΥ ἴῃς οπιϊϑϑίοη οὔ [86 ψοσὰ. 
Αἰλοηρ ἴῃς ἐχρεποῆς ΡῬτζοροββά [Π6 πηοϑβὶ βδι βίδοίουυ 566 πὶ5 ἴο Ὀ6 ἰῃδΐ 
τὰ 5Που] 4 υπάοιϑίδηα τς Ὀεβίερεα [εν] ἴο 6 πιδδῃηῖ, γῆο, δἰ πουρῃ 
ποῖ ἀἰτοςςΥ το οηεά, οδη Ὀ6 γοδα ΠΥ ἀπάεγβιοοά ἴτομι [Π6 56η56 οὗ [ἢ 6 
ΘΑ] ΟΣ ρατὶ οἵ [μ6 ρᾶββαρε: ἤάε ἐδέν εὐ» ἐο ρλξ τοίἐὰ ἐς Ολαζάασεανις 
αμαᾶ ἐο Μὴ ἐδάφη; (ἴε Που565) τυΐζά, ἄς. Τῆς βυάδάδηῃ οἤδηρα ἔγομχ [ἢ 6 
ὀμεϊάίηρε ἴο ἴῃ6 2χοῤῥξ 15 1Ππιγαϊεδα ἱταυηθ διε ὶν ἴῃ νεσ. 6. 

ἤασνε ἀΐά »ν “ΣἾ: Ραββα υϑϑα εἰβενθοσε 4150 (ε. 5. Ὠειῖ, χχχὶ, 17) 
ἴο ἜΧρΓ6 55 ἀἸβρ]θαϑῦζα. 

θ6. 7 ὀγέγρ ἐξ ζεαϊίᾷ απαᾶ ἐπ] 17. τοῦίί ἸΔῈ ρου 2 α δαμάαρε 
αμά ἃ γεριεάγ, 1.6. ἃ ἈθΘΑΠπρ Ῥαημάδασθ. ὅ6ε ῃοΐθϑ οἡ Ἵθᾶρ58. ΥἹ]]. 23, 
ΧΧΧ. 17. 

7) τοῦδ ὀδγίμρ ἐΐ...7 τοῦἱ ἐγὲ ἐβεηι}] Ἐοτ ἴμ6 ομδηρε ἔτομῃ ΟΥ̓ (2) ἴο 
ἱπῃδὈΙΔηῖ5 (2.272) 566 ποία οἱ νεσ. 5. 

αμαῖ τοῖν γευεαί ερρέο ἐλ6η1} α»α τοῦ] γοΐ ἄστογε (ροὺΣ οὐὔ) “2072 ἐε7ὲ, 
18 ΔΏΟΙΠΟΙ ῬοΟΞϑὶὉ]6 ἰγαηϑαιτίοη, θαϊ (45 ἴῃ χὶ. 2ο,  εσα 566 Ὡοΐθ) οὖ 
Ψειβίου 5 τε πεσηρ 15 Ὀδιζοσ. 

2γ.2}] ((οα δ) (Δ: ] 655. 
8. 41,ά4 7 τοῦ εἶξραμδε ἐλε»2}] ΤῊΪϊ5 ἀϊδειποῖϊνα ἰδαΐαστα οὗ ἴη6 πον 

οονεηδηΐ ἢ85 Ῥδθη δἰγεδαγ Ὀτουρῇξ οὐ ΞΕΓΟΠΡῚΥ ἴῃ χχχὶ. 34. ὟΝ 6 5841} 
δανε 1ἰ ἀραΐῃ, 1. 20. 

15--.2 
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βἰηηεα, δῃὰ ὙΠΘΓΘΌΥ (ΠΟΥ Πᾶνα ἰγδηθρτεββοα δραϊηϑδὶ ΤΩ6. 
9 Αηᾶ 1ἴ 5841} θ6 ἴο πὴ6 ἃ ἤδη οἵ ΟΥ̓, ἃ ῥγδ156 δηα δὴ ΠΟΠΟΌΣ 
Ὀείοτα 811 [06 παίίοῃϑβ οὗ ἴῃ6 θαγίῃ, ψὩοἢ 54}} ἤρασ 811 [Π6 
δοοά τᾶ 1 ἀο υπίο ἴπετὰ : δπᾶ {ΠΕΥ 518]1 ἔδασ δηᾶα [το] 6 

τς ἔογ 8ἃ]} [Π6 ροοάηεβ5 δηά ἴοσ 411 [ἢ6 Ῥγοβρεσν [Πα 1 ῥγοσῦσα 
ἴο Ὡπίο 1, ΤΠηι5 58: [Π6 ΤΟΒῸ ; Αραὶῃ [Π6͵6 5411 θ6 Ὠεασὰᾶ 

Ϊπ [15 ῬΪδοθ, ψῃ]οἢ γε σὺ σλαΐ δὲ ἀξδβοϊδίθ ψιπουΐ τη8ὴ 
δηᾶ νιίθουΐ Ῥεοδβί, ἐυος ἴῃ [ἢ6 οἸ165 οὗ ΓΔ, Δηα ἴῃ τ 6 
βίχθοῖβ οὗ [Θγι 5816 π|, [ῃδὶ ἃῖα ἀδβοϊδίθ, νι τῖπου τηδη, δηά 

τ ΜΠ ΠΟὰΣ ἸηΠΑΡΙ δῆς, δηᾶ ψιουϊ Ὀεαβῖ, [ἢ6 νοΐος οὗ ἴον, 
δΔηά [ἢ νοῖςς οὗ ρἰδάηδββ, [ῃ6 νοΐοςβ οὗ [8 πη δορτοοσῃ, δηὰ 
ἴῃε νοῖοα οὗ {π6 ὑγιάςθ, [6 νοῖςς οὗ ποτὰ ἐμαὶ 5}4}} βᾶγ, 
Ῥγαῖβα [ῃ6 ΤΟΒΡ οὗ Ποβίβ: ἔοσ ([Π6 ΓΟᾺΡ ἧς ροοᾶ; ἴοσ. Ὦ15 
ΙΏΘΙΟΥ φημί ἴου ανεσ : σπά οὗ ἴμε ἰῃδὶ 5411 Ὀτηρ ἴῃ 6 
5ΔΟΙΠΓ 6 Οὗ Ὀγαῖβα Ζρο ἴῃς ἤου56 οἵ ἴῃς. 10Ε0. ἘΌΓῚΙ ν}}} 
οδῖι56 ἴο τοῖπσῃ ἴῃ6 σΡΟΌνΝΥ οὗ [ῃ6 αηᾶ 845 δἱ [μὲ ἢγϑί, βα ἢ 

τ ἴη6 ΤΟΒΡ. Τῆι5 581 [ῃ6 ΤΟᾺΡ οὗ Ποβίβ, Αρδίῃ ἴῃ [ῃ15 
ΡΪίδςθ, τὐλίολ ἐς ἀδβϑοϊαία ψιτουϊ τη δηᾶ σιδοιΐ Ὀοαβῖ, 
δηᾶ ἴῃ 41} (η6 οἰε5. ἐποσεοΐ, 5η4}} 6 ἃ μαδιϊδοῃ οὗ 5ῃερ- 

1) Πογᾶς σδυβιηρ 2}417 Βοος κα ἴο 116 ἄονγῃ. [Ι͂}ἢ [6 οἰε5 οὗ ἴῃ 8 
τηουηϊδιη5, ἴῃ [6 ΟἸ1165 οὗὁἩ [6 να]θ, δῃᾶ 1ῃ 16 οἰ165 οὗ [ῃ 6 
βου, δηά ἴῃ [Πη6 Ιαηά οὗ Βοη͵αγηῖη, δηά ἴῃ [86 ρἰδοθβ δροιὰΐ 
7εγυβαϊθη, δηά ἴῃ ἴΠ6 οἰ65 οἵ Τά δἢ, 584}} ἴῃ6 ἥοοκβ ρᾶ55 
ΔρΔη ὑπᾶσδσς [ἢ6 Ππδηᾶς οὗ τα Πδι (6161 ζει, 5 ἢ 1.6 
ΓΟΚΡ. 

9. 212, :λα]), 4» αμα ἐγορεδ12] ἃ5 Ἰηεττὶηρ, ἀπά τσ γ, παι (πε σοα 
ὙΠῸ 50 Ποποῦϊβ ἴῃοβα ΨἼηΟ 566]ς ΗΠ πὶ ὙΝ}}}} ρα ηἶϑἢ ἢ ἐαυδὶ εἰ ρῃδϑὶς 
(ῃοβα 80 ἀϊδγερατὰ Ηΐτ. ᾿ 

10. τυλτολ γὲ ταν σλαϊ' ἐξ ἐδεοία 6] οὗὨ ΠϊΟΙ γὸ ΒΑΥ, 10 15 ἅ9050181ἴ6. 
11. 121.ε τοῖες ογ.70»7...1 8:6 ποῖς οἡ υἱΐ. 34. 
Ῥγαΐδε ἐλε 2ογά οΥ ἀοείς: 70» 116 Ζογά ἐς ροοαϊ ; 70» ἀΐξ τε ἐμάμγεζᾷ 

70» εὐὸ7} ὌΠεβα οἰδιισαβ βθθὶ ἴο πᾶνε ὕδδὴ Πἰτυγρίοδὶ ἔοττηβ υ5θα ἴῃ ἴδε 
ΤερΪα βέγνίοεβ. ΤῊ ΜῈ ραίδοσ ἔτοτῃ ϑοἢ ραββᾶρεϑδ ἃ5 2 (ΒσοΏ. ν᾿ 1.3, 
νἱϊ. 3, 6; Ἐζτὰ 11}. 11; 5. ον]. 1. 

ἀγα ὁ ἑάονε ἐλαΐ σλαϊί ὄν» ταῖμεσ, (απὰ) ᾿δδὺ Ὀσίπρ, οἵ, ας “δεν 
ὀγίμρ, ἴο Ὀε Ἰοϊπεὰ ἢ 2άεηε “λα «λαῤέ τα}, εἴς. ΔΌονθδ. 

2λε ταογίδεο οὕ 2γα159] ἘροΥ ἴῃ Ῥσοῦδ]ςε βεῆβε 566 ποΐβ οἡ χνὶϊ. “ό. 
7 τυὐἱϊ ἐαιδε ἐο γείμγηε ἐἀὰς εαῤῥευτίν οὗ τἦε ἰαμα] ϑεςε Ὡοΐς οὔ χχχῆ. 

44: 
12. α λαδέίξαζίογε 07 5 εῤλεγα 5] ὅεα ποῖβ οἡ ἶχ. 10, 8190 νἱ. Δ. 
18. 71} εἴέ5...1] ϑ8ες ἠοῖδ οἢ χχχὶὶ. 44. 
νπάεν ἐλε λαμαάς ὁ ἀΐπε ἐλαΐ {εἰἤοίλ {λ2:}] 74] ἰ5 ἀϑεὰ, ἂς οἴξῃ πῃ 
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14-ξ.8. 774 ΚΑίπρὶν απ κίεν Οὗδες τλαζ ὁέ 
γε-εείαὐέζε ε, 

ΒεΒοΪά, [ἢ ἄαγο οοτηθ, 5 ἢ [86 ΤΟΒΡ, ἴπδῖ 1 11} ΡΟ ΠΌΣΙΣ 
ἐλαΐ ροοᾶ [ϊηρ ψὨΙΟὮ 1 αν Ῥγογαδεά υὑπίο [6 δοιβα οὗ 
51:86] δηά ἴο ἴμ6 μουβα οὗ Τάδῃ. [Ι͂ἢ τΠο56 ἄδγϑ, δπὰ δἱ 
τ[μαὶ ἶπιθ, 1 1 οαυ56 ἴἢ6 Βτχαηοῇ οὗὨ τἱρῃςδοιιθῆθδ5 ἴο 
σῖΟΝ ὉΡ υπῖο αν ; δηᾶ ΠΕ 5}4}} Ἔἐχϑουΐα αάρτηθηΐ δηά 
ΤΡ ϊεουβηθβ5 ἴῃ [86 ἰαπᾶᾷ. ἴῃ ἰἤοβο ἀδγβ 54}} Τυὐδῇ Ὀ6 
βανοά, δηᾶ [Θγιιϑα θη) 54]} αν 6 }} φδίεὶν : δηά (}15 ἐς δε παριξ 
ὙΠΟ ἢ 5116 5}4}} θ6 οΔ]16α, ΤῊΘ ΓΟΚΡῸ οὖῦ τρηίθοιβη655." 
Εογ ἴἢυ5 54 τἴῃ)6 ΤΟΒῸ ; αν 95}4]] πονοσ ναπὶ ἃ ἤδη ἰὸ 
δῖ1 ὩΡροη [86 [ἄγος οὗ ἴῃς Ποιι56 οὗ ϑγδαὶ : Πϑι ΠΟΥ 5ἢ.4}} [16 
Ῥτοβῖς (6 1ονϊϊο5 ψδηΐ ἃ τϑη Ὀδίοσα πη ἴο οϑεσ δυγηΐ 
οβεσίηρβ, δηα το Κιηά]6 τηθαΐὶ οβεσιηρβ, δηά ἴο ἀο 5δογίβοθ 
σΟΒΌΠΙΔΙΪΥ. 

οἷά ἘὨρ 5 ἢ, πὰ ἴπῸ βεηβα οὗ εσηγί. ΟἾΠοΓ ἰησίδηοος ἰη ἴῃ6 ΒΙΡΪΘ δῖα 
Οεη. χν. 5; 5. Χχὶῖ 17, ΧΙΝ. 12. Οοιήραγα ΘΠΔΚΈΒΡΘΆΓα, 

“ἍἼΏ16 ομα ψἸὮ ταοάογαϊς Βαβίο ταὶρὶ ἐσ ἃ πυπάτεά.᾽ 
Τἤαριέ, Δοῖ. 1, ὅς. 2. 

50 ΜΊΙῺοΩ, 

““Απά ΘΥΕΓΥ 5περποτζὰ ζες Ὠϊ5 ζαἦς (ςουηΐβ [6 ὩυτΡΕΓ οὗ ἢ15 5660) 
ὕμπάεος (δε μβανίδοσῃ ἴῃ [ἴῃς ἀ416.᾽ 

τΆζγο, 6. 
Ἐογ ζαΐξ ἰπ (6 ΒΙΌΪΕ ἴῃ [ἢ 56ῆβα οὗ γοηηδέγ 566 Ἐἰχοά. ν. 8, 18; 1 ϑ81). 
ΧΥΪΙ, 27; 1 (τοη. ἰχ. 28.---Θήε Ἡογά Δοοξ. 

14--:18,., ΤῊΞ ΚΙΝΟΙῪ ΑΝῸ ῬΕΙΕΘΤΙῪ ΟΕΕΙΘΕΘ ΞΘΗΑΛΙ, ΒΕ 
ἘΕ-ΕΞΤΑΒΙΙΘΗΕΡ. 

Τῆς ϑερίυδρίηϊ ομἶ ἔγομι νεσ. 14 ἴο (6 ἐεπά οὗ ἔῃ ομαρίοτ. 
1δ, 16. ὅες ποΐδϑ οἢ χχίϊὶ. 5, 6. 
11, 18, Τῆς ροπδηεποα οὗ {8μ6 ΚιηΡῚΥ δηᾶ ῥυἹεϑυυ 16 ἰ5 ΔΘ’ δ- 

ῬΒδοΔΠΥ ἀδοϊατεά. Βυῖ οἰδονῃογε Γεγοιαϊδἢ πῸ 1655 Ρ ΔΙ ΏΥ Δηποῦῃοα5 
186 οαἰίηνσ οἵ οὗ Ροΐδ,, οὗ [πε ἔογπηεῦ ἴῃ χχὶϊ, 30, χχχ. 21, οἵ ἴῃς ἰαἰῖες 
ΪῺ 11]. τό, χχχί. 33. ὅδε τουβὶ ἱμογείογε ἰακα ἴῃς ραβϑᾶρε 88 οἠς οἵ [86 
Ῥιορῃειβ Ῥἱοΐιτεβ οὗ [86 Ομ γβίῖδῃ ἀἰδροηϑαίίοη, οἰοιϊ με ἰῃ ἃ [εν 5 ἢ 
ἄγεββ, ἴῃ ΟὨΪΥ͂ ἔοστα ἴῃ ἡ ὨΙΟἢ Σἴ σου]ὰ ῥγεϑθηΐ ΔΩΥ τηθδηΐϊηρ ἴο ἴποβε ἴο 
οὶ ἰἰ ψγ͵ὰς ἀεἸ]νοτεᾶ. [{ 5. ἢὩ0 ἀδυδι ἴο 500 ἢ Ῥάββαρεβθ 85 [ἢ]5 1ῃδὶ 
δὲ Ροῖοσ τοΐίοιβ (1 Ῥεῖ. 1. το, 11), ἤδη δα 5ρεδ].5 οὗ {πΠ6 ῥσορῇῃεῖβ ἃ5 
““ δηαυ ΠῊρ᾽ Δηα 5εδυοίηρ αἰ ρΈ ΠΟΥ... ψ δῖ οὐ ψνῃδὶ τηδηηεγ οὗ [π)6 [ἢ 6 
ϑρίεϊ οὗ (τοὶ πιο ἢ γᾶς ἴῃ {πε πὶ αἰά 5: στ γ, ἤθη 1 [6516 64 Ρείοτε- 
Ὠδηά δ6 κυβογηρβ οὗ (Ὠγχβί, σηα 1.ε ρον ἐλαξ «λομζά 7οἰζοτο." ΟΕ γῖβι 
πη πρ [Π6 οἰῆοοβ οἱ Κίηρ δηὰ Ῥχοϑὶ δμοι]ὰ τραῖκα ἴῃς βριτῖι4] 15γδαὶ 
ἴοσε ρἱοσίουϑ [8.Δῃ δνοῦ. 

17 

11 
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19---22. Οὐά᾽"ς Οὐνοραρέ 15 ας αρζαΐ» ας 14 ογαζηαηος 
οὗ παζμ76. 

Απᾷ [ἢ6 νψοζά οὗ ἴῃς ΤΟ ΚΡ οδίηα πο ΤΘγοσαϊδῇ, βαυϊηρ, 
ΤἼυβ βαἢ [ῃ6 ΠΟΒΡ ; Ιἔ γου σδῃ Ὀσεαὶς ΤΥ σογεπδηΐ οὗ {Π6 
ἄδγ, δῃηα στῶν οονθηδηΐ οὗ [ῃ6 ηἱρῃϊ, δᾶ δαὶ {ποσὰ 5ῃοι]ά 
ποῖ Ὀ6 ἄδγ δηά πίρῃϊ ἴῃ [ΠΕΣ βθᾶβοι ; ζλῶἠ ΤΩΔΥ 4150 ΤΟΥ͂ 
σονθηδηΐ Ὀ6 Ὀγοκοη ἢ αν τὴν βεγναηΐ, [αὶ ἢ βῃουϊά 
Ὡοΐ ᾶνα ἃ δ0ῇ ἴο σεῖρῃ ὉὩΡΟῺ ἢ15 ἤσοηδ  δηᾶ ὑπ} [ἢ 6 
1 ονιῖ85 [ἢ6 ῥγιδϑίῖβ, ΤΥ τ᾿] η]βίοσθ. Α5 1ἴὴ6 Βοβίὶ οὗ ἤθάνϑῃ 
σδηηοῖ Ὀ6 ὨιΠ ΡΟΓΘΩ͂, πο ἢ γ ἴῆς 54η4 οὗ (ἢ᾽6 564 τηρδςιγοά: 
50 ΜΙ] 1 τη] ΠΡῚῪ τῆς 56εα οὗ Τανια ΣῪ βοινδηΐ, δα (δ 
1,ον1165 τῃδΐ ΤΩΙ Ι5ΟΣ ἈΏ1ΟῸ ΣΏ6. 

23--26, Ζερεισαὶ οΓ ἐΐδ σετώγαριος ἐρ ἐδο ῥεοῤῖε ας α τυλοΐς, 
τὐὐἱὰ 1.6 5αγις ἐφμ5 γα Ζ 2071. 

Μόογθϑονοσ [Π6 ψογά οὗ [68 Τ,ΟΕΡ οδπλα ἴο [γε δῇ, βαγίηρ, 
(οηϑδίἀετοϑι μοι ποῖ ψνμδΐ ἴΠ15 ρβορὶθ ᾶνα ΞΡΟΚβι,, βαγίηρ, 

19.-.- 995, (ΟΡ ΟΟΨΕΝΑΝΤ 15 ΑΒ ΟΕΕΤΑΙΝ Α9 ΤΗΕ ΟΚΌΙΝΑΝΟΕΞ 
ΟΕ ΝΑΤΌΞΕ. 

20. Τα ατριπηεηΐ οὗἁὨ {15 Βεσοη 15 [Π6 βᾶῖηθ 85 [μὲ οὗ σῇϑρ. χχχὶ. 
325-27. ὙἼὴς ΟὨΪΥ ἀἰδιϊποϊΐοη ἰ5 (84 8116 ἴμογα ἰδ6 ΑΧΠῪ οἵ αοὐΐς 
ὙΟΥΚ ἴῃ Ὡδίαγα 15 Δρρβαὶβα ἴο 85 δῇ 1ΠΠυπιγαϊίοη οὗ (6 Αχὶν ἢ ΒΊΟΣ 
ἢδ Μη] τεϊαΐϊῃ 1ϑγδθὶ 45 ΗΠ Ῥδορὶε, Βεσα ἴῃς βαπιὶα πδίιγαὶ 1[4νν5 δ1Ὲ 
ἈΡΡΕδΙὶςα ἴο 85 1] υβίσαϊηρ [6 οοτίαϊ ΠΥ ὙΠῸ ψΗσκ ἴμ6 ρατγισαϊατ 
Ὀ)εβϑίηρβ οὗ [88 τηοηδυοῦνυ δηᾶ ῥυἹοϑι μοοᾶ δζὲ βεουγεᾶ ἴο ἴῃ ρβορῖε. 

21. ΤΠ οονεηδηΐ 1 Πανὶ ]Ἰη6 15 ρσίνθῃ 2 ϑδζη. Υἱῖ. 1.2--- τό, 
ψὮ16 [μὲ ὙΠ ἴῃς Τιονίτεβ (50 ἴ2Υ δ5 ἰἃ νψὰβ ποῖ ἱμοϊυἀεα ἴῃ [86 σεηοσαὶ 
σονθηδῃξΐ ἴο τηδίηἰδίη ἴϑγδεὶ, οὗ βου ἴπ6 ον τε5 νεσα δὴ ἰπίερταϊ ρασ) 
να 5 τηδάβ ἴῃ ἴῃς ρεσβοῃ οὗ Ῥῃηεμαβ (Ν αὉ. χχν. 13). 

28--26. ἘΈΝΕΨΑΙ, ΟΕ ΤῊΗΞ ΑΞΘΞΘΌΒΚΑΝΟΕΞ ΤῸ ΤῊΗΕῈ ΡΕΟΡΙῈ Α58Α 

ΨΉΗΟΣΙΕ, ΜΙΤΗ ΤῊΕ ΘΔΜῈΕ ΙΠΌΒΤΕΑΤΙΟΝ. 

294. Ορμεϊαεγεεξ ἐΐοιε πος...1 Ἡδδῦ ἴδοι ποῦ 5661, εἴς. ἢ 
“δ15 2εο [2] ϑοῖὴε υπάογβίδηά {μ656 ψοσάς οὗ ἴῃ6 Ὠδαΐδϑη, ἱπ οσάδσ 

ἴο Εβοᾶρε (6 αἰ που οὗ σἰνὶησ ἴο ἴδ [Π6 βᾶτηθ σεΐίδγεποα (νῖΖ. ἴο 
τι6 7678), 85 ἴῃς ννογάβς “ΤΩΥ Ῥεορὶθ᾽ 7ι5ὲ αἴεσ. [Ι͂π ὑβᾶρὲ Βούγανοσ, 
[6 ἵἴνο δχργεββθίοηβ αἰ θα Ὄχϑοῖν ἃ5. 15 σεαυϊγεα ἤδσθ, (ἢ6 ἔοτηοσ 
Ὀοΐηρ υϑεὰ γεαιθηι ΟΥ̓ [Πεγοσαϊδὰ (6. σ. ἦν. 10, ν. 14, 23, εἴς.) οὗ [δ6 
ῬΘΟρΡΪΘ ἴῃ ἃ βἰαΐε οὗ εϑἰγδηρειηθηΐ ἔσοια (οά, ψ ἢ 1]16 ἴῃς Ἰαίίοσ ἀδηοῖος 
1ῃ6 58Π16 ῬΘΟΡΪῈ 85 νἱενγεαὰ ψ ἢ αθεοοῃ Ὁ Ηΐηι. 6 5εῆβ6 οὗ (᾿ϊς 
νεσβα (ἢ 6ῃ ἴ5, (παὶ ἴ[δ6 Ρδορίε, βθείηρ τῃμαὶ θοϊῃ 15:86] δηὰ Γὰδ (“1ῃς 
ὉΜΟ [ἈΤᾺ1]165) τα Ὀείηρ' ΔΡΡΑΥΘΕΠΥ οδϑὶ ΟΠ, ἀεβρίβα Πεὶγ οσσῃ παίίοῃ, 
ἀεβρδὶγ οὗ δὴν Ὀείίεν ἄγε, μὰ σοηβίάεν (μεὶσ πδίομαὶ αχίβίθηος ἴο Βα ἃ 
[Βἰηρ οὗ {Πδ ραβί. 
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ΤὨὮΘ ἴτνο [Δ.}1}165 Ψ ΏΙΟΣ 186 1ΟΒΡ Παίῃ οἤοϑθῃ, 6 μαῖἢ ὄνθῃ 
οαϑδί {με οἵ» 1ἢ.5.ἴΠ 6} μαναὰ ἀδβριβεαᾶ στὴν Ῥεορίθ, [μδὲ Ζἦέν 
5ῃου]ἃ Ὀ6 ΠΟ τοῦτα ἃ Ὠδίίοῃ Ὀείοστα ἴθ. Τῆι 581} (Π6 25 
ΤΟΒΡΌ; ΙΓ Υ οονεηδηΐ ὅσ ποῖ ψ] ἢ ἄν δηᾶ πἰρῃς, σπα Τ1, 
Πᾶνα ποῖ δρροϊηϊδα ἴῃ6 ογαϊηδηοθβ οὗ ἤδανθὴ δηᾶ δα: 
θη ΨΠΠΠΠ}Ὲ΄. οὐδ ΑΎΑΥ [Π6 5εεα οὗ 7δοοῦ, δηᾶ αν] ΤᾺΥ 96 
βεινδηῖ, σ9 [πδὲ 77, ψ1}} ποῖ ἰ8Κα χλν οὗ ἢ15 βεβθα 2 δε ΥΌ]ῸΓ5 
ΟΥ̓ΟΓ ἴῃς 5εβα οἵ Αργδῆδιῃ, ἴϑδδο, δηᾶ Ἰδοοῦ : ἴοσ 1 ψ1}} 
οδιι56 [Π6ΙΓ σΔρΡΕΝΙΥ ἴο ταίυση, δηα μᾶνα ΤΏΘΓΟΥ ΟἹ {Π 6. 

σμαρ. ΧΧΧΙΝ. 1:--). “ροῤίεον 97 ἐλε δμγπίρι οἵ 176 εἷΐν 
αηα 1.6 εαῤίϊυτέν ο7 ΖεάεζίαΖ. 

ΤΠῈ ψοῖὰ ΠΟ. σοαὴθ ὑηΐο Γογο δὴ ἤοσῃ (86 ΤΟΒΡ, 84 
ψΏδη ΝΕΡυΟΠΔάἄη6ΖΖαῚ Κίηρ οὗ ΒΑΌΎ]οΙ, δηᾷᾶ 411 ἢ15. ΔΓΥ, 
ΔΏΔ 4}1 [ῃ6 Κιηράοιτῃβ οὗ {πΠ6 δασίῃ οὗ ἢ15 ἀοσῃϊηίοη, δηᾶ 4]]} 
16. ΡΘΟΡΙΘ, ουρῃς δραϊηδί [6γιβα] θη, δηα ἀραϊηϑδί 411 ἰῃ6 

ἐλ ἐάέν λανε)] δᾶ ἐἦεν λαῦε. 
ἐλαξ ἐδεν «λομζῖ δε] 8οὸ ὑπδῦ ὉΠΟΥ͂ 810. 
26. ὙΠοΙΘ 5841} γεὶ θῈ συ ]ογβ δηὰ ρῥυδϑίβ ονεῦ ἴβγδθὶ ἴῃ 115 βρί σι τπ4] 

Θ6Ώ56 νἱζΖ. {86 Ογϑείδη Ομυσοῦ, τὴ6 παίαγαὶ ϑυσσεβϑοσ δηα ἀδνεῖορ- 
τηθηΐ οὗ [ἀαῖθῃ. ΕῸΥ (15 [πΠουρῃϊ ομα βἴθρ ἔασίῃοσ δανδαποεά, δηά 
Ῥοϊηίίηρ (Δἰπεγ ἴο [86 τηθδῃβ ΟΥ̓ ΨΨΏΙΟΏ (ἢ6 ᾿ἰδϑθ νγὰβ ἴο θὲ ὑχουρσῃϊ 
δὐουϊ, σομλρατα 5. ἰχν]. 109-21. 

ΓΗΑΡ. ΧΧΧΙΝ. 1--7 ῬΕΟΡΗΈΟΥ ΟΕ ΤΗΕΞ ΒΌΚΝΙΝΕ ΟΕ ΤΗΕ 
ΟΙΤΥ ΑΝῸ ΤΗΕ ΟΑΡΤΙΨΙΤΥ ΟΕ ΖΕΒΘΕΚΙΑΗ. 

1. 71: τυογαῖ τυλίεῖ καρ] ΤῊ 5: τ Π]ΑτΠὙ Ὀεΐνγθεη {Π6 δα] οΥ ρατὶ 
(νεσβεβ 2, 3) οὗ (Π15 πλβββᾶσα ἴο Ζεάςκιδῆ δηὰ (ῃδὶ οἱ χχχὶϊ. 3--5 βυρραβίβ 
ν δὶ 15 ἴη6 οσάϊπασΥ νἱδνγ, [μαΐ [15 ῬΤΟΡΏΘΟΥ ἰβ ΤΊ Γ ὶν (η6 ΠΟΥ ἔοττῃ 
οὗ [Ὡς βᾶτηθ. ,ειβεβ 4, 5 Πούγενυεὺ ἅττα ποῖ βυΒιοΙΘηΕΥ Πκὸ δηγτῖηρ ἴῃ 
[6 ΤΟΥΙΏΘΙ ῬᾶΘθᾶρΡΘ, Δηα ταΐμεον δυσρεβδί ἃ Ῥϑδοθία] στεῖρῃ δηᾶ ἀδθαίῃ ἴῃ 
7ογαβαθηι, [ο]ονγοά ΌΥ ΚΙΠΡΙΥ οὔβεαυϊεθ. ΕἸΠΟΣ ἱμεγείοτε [Π15 15 1η 
ἕαοϊ {πεὶτ 5εηβ86, ἀπά (ΠῈ νεῖβε 15 σβα]ν ἃ σοπαϊ οη4] Ῥσογηῖβθ, που ρΡἢ 
ἤδγα ρσίνεῃ ἴῃ δὴ δρυγανίαίθα ἔοστη σι ἴῃς σοηάϊίίοη οὔ ἰδ (566 
ΧΧΧΥΪΙ. 17, ΏΘΓα [86 σοπάϊ! οὴ 15 σίνἝη), ΟΥ̓ ΤᾺ6 γοσάβ πηδδῃ ΟἾΪΥ (δῖ 
Ζεάεκίδῃ 5ῃου]ά δβοαρα ἢ ἰδ 16 ἴῃ [6 ἀεδίγαςτοη οὗ ἴῃ οἰΐγ, δῃά ᾿ 
βῃουϊὰ οὐ (6 οὐσοαβίοῃ οὗ [15 ἀδαῖῃ ἴῃ Βαρυ οι σεοεῖνε ἴσοι 5 
ἔς ]]ονν-ἜχῚ 65 [86 Βοηοιβ μοτα ἀδβουρεά. 
ἡΝιεόμελαάεεζαν.. αγμαὶ αὐ τς αγ0,}}] Τα Ἰοηρσ δηυτηθσγδαίίοη οὗ (Π6 

Βοςίῖα ἔογοθθ βθθπὶβ τηθαηΐ ἴο σϑίευ ἴο {Π6ῚΣ ΠυμΡΕΥ δΔηα ῬεγῆδΡ5 ὑη- 
τὐἱε] ἀϊηα655, 85 οομῃηροβοὰ οὗ δὴν ἀϊβεγεπὶ πδίίοης Ώοβε σοηηεοῖίπρ 
᾿]ηΚ5 νοῦς οὗ (ἢ6 5]επάεγεσί. Οοιρασα ΕΖΕΚ. χχνὶ. 7. θα [86 {πκ6 
«(ἰ6ϑουριίοη 15 σίνεη οὗ Νερυσμδἀῃδζζαγ᾿β αἰΐδοὶς οῃ ΤΎΤΟ. 

αρα αὐ ἐ.ε δεορ 5] απμα αὐ 156 ῬΘΟΡΙΘΒ, Ξοραζαῖς ἠδίϊοηβ. 
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2 ΟἰΠ65 {πογθοῦ, βαγίηρ, ΤΠ 561 [ἢ6 ΤΟΚΡ, 6 Οοά οὗ 
5146]; ὅο δηᾶ ϑρεὰκ ἴίο Ζεάεδκίδῃ Κίηρ οὗ [υἀ δῇ, δηᾶ {6]] 
Ἀπ, ΤἼυβ 541 {πε ΤΟΒΡ ; Βεδο]ά, 1 τοῦ σῖνε (ἢ 15 οἰἵὉ ᾿πίο 
ἴῃς μαπά οὗ ἴῃς Κίηρ οὗ ΒαΡγίοη, δηᾶ ἢ 5}41} θύσῃ 1 ἢ 

3 ἴγα : δῃηᾶ ἰῃοι 5ῃδ] ἢοΐ ὄἜβοᾶρα ουὖἱ οὗ ἢϊ5 Ὠδηά, Ὀπὲ 5ῃα]ξ 
ΒΌΓΟΙΥ Ὀ6 ἰδεη, δῃηὰ ἀδ]νοτεα 1ηἴο ἢ15 Βαπά; δηᾶ (Πἰπ6 δγ85 
5841} Ὀ6Πο]ἃ {πῸ ὄεγθβ οἵ ἴῃς Κίηρ οὗ Βδργυίοῃ, δῃμὰ ἢδ 5}4]} 
5ρεαῖκ ψιῖἢ τῃ66 τηουτἢ ἴο τηουΐῃ, δηᾶ μου 584] ρὸ Ὁ 

4 ΒΑΡΎ]οη. Ὑεῖ ἤδᾶσ τ[ῃἢ6 ψοτὰ οὗ (ῃΠ6 ΤοκΡρ, Ο Ζεάεκιδῃ 
Κιὴρ οὗ Τυάδῃ ; Τῆι δα (Π6 ΤΙΟΚΡ οὗ (Πε6, Του 5ῃαϊ]ῖ 

5 ποῖ ἀἴ6 ὈΥ {πε 5 νοχά : δ ἴῃου 5}ῃ4}{ ἄϊ6 ἴῃ ρξδᾶςᾶ : δηά ψι ἢ 
᾿ς [δ6 Ρυϊηϊηρβ οὗ [ὩΥ ἐδίμειθ, [ἢ6 ἰΟυμΊΕσ Κιηρβ ψΏΪΟἢ ψετα 

Ὀείοτα ἴῃθθ, 50 5041} {πδὺῪ Ῥιγῃ δας ἴογ ἴῃ66 ; δηά {πον 
ὙΠ Ἰατηθηΐ [ἢ ς6, σαγέγιρ, ΑὮ Ἰοτά ! ἔογ 1 ἤάνα ργοῃπουηςεᾶ 

6ἴῃθ6 ψοτχᾷ, βαῖῃ [Ώ6 ΟΡ. ὙΠθη 7Θγαηλ δ [Π6 Ρῥσορῆθῖ 
ΒΡΆΚΟ 811 [Π656 ψογάβ υπίο Ζεάεδκιδῃ κιηρ οὗ Τἀδῃ τὰ 76π|- 

7 5816, ψΏδη (6 Κίηρ οὗ Βαρυ]οηβ ΔΙ ἰουρῃϊ ἀραϊηβῖ 
7ογ βάθη, δηα δραϊηδὲ 411 [πΠ6 οἱτ65 οὗ [υἀΔἢ [μὲ μετα 

αἱ! 116 εἰξϊες ἐζεγέο 77} ἱποϊυάιηρσ [840] }15} δηᾶ ΑΖεκδῇ οὗ νεσ. 7. Τῇ 
ἴαοϊ ἴμδὶ ἴμοβεα οἱ[65 σεσε ποῖ ἴδκεη, δηὰ [πα 7ϑγεμιίδῃ νας 581] ἴτοας 
(' σο δῃηᾷ βρεῖς ᾿ νεῖ. 2) βῆεννβ 5 [δὶ ἴῃς ἀαΐθ ψγὰ9 δαυῦν ἰῃ [ἢ]15 ἰδσῖ 
οδιηραῖσῃ οὗ Νερυομδάμποζζαυ, ἀμ ῬγΟΌΔΌΪΥ ἰῃ [86 ὨΣΠΙΒ γεᾶσ οὗ 
Ζεάεκιδῃ. 

8. ἠἀίμο γε σλαῤὶ δελολά {δε γέ οὐ 1.ε Ζίρρ' 97, Βαὀγίο») ὅεε χχχίϊ, 4. 
“Τα ἰδοὶ οὗ Ζεάο ΚΔ} 5 Ἰηΐοσνιον ἢ ΝΟΡΟΠΠδάηοΖΖαῦ δἱ ΕἸ Ρ]δῃ, δὰ 
Ἦϊ5. Ὀεΐηρ οαγτεα ὈΠ]η4 ἴο ΒΑΌΥΪοΟΙ, [566 ΤοὮΔρΡ. 11}. 11], τεοοηο 65 ἵἴτο 
Ῥτεαϊοτοη5 οὗ Τγεσαϊδὴ δπᾶ ἘςΖεϊκιοὶ, ψ ὩΣ ο ἢ δἱ [86 πὶε οἵ {πεῖν ἀ οἰ νον 
ταυβὶ βάν Δρρεᾶγζοα σοῃῆῇλιϊοϊηρ, δα ψὨΪΟὮ Ποβορῃυβ ᾿πἀοοα ρῬαγι συ αυΥ 
δίδίεβ ἰῃαὶ Ζεαάοκίδῃ δἱερεὰ 845 ἢμὶβ γεᾶβοη ἴὺσ ποῖ ρίνιηρ τόσα μεοὰ 
ἴο Τεγεδῆ. ὍΤἢδ ἔοπποσ οὗ ἴμ65α ([6γ. χχχὶϊ, 4) βίδίες (δι Ζεάεκίδῃ 
58}8}} “5ρϑαῖὶς σι [π6 Κιηρ οὗ Βαρυίοη του ἴο τιουϊῃ, δῃηὰ ἢϊ5 δγε5 
5.4}} Ῥεμοὶα ἰδ ἐγεβ,᾽ (86 Ἰαἰίεσ (ΕΖεϊς. χὶϊ. 13) [αὶ “ἢ6 584}1 Ὀς 
Ὀτουρμὶ ἴο ΒΑΌΥΪΟΩ δηα 5181] ποῖ 5εὲ ἴΐ, (δουρῃ ἢ αἷς ἴΠοτο.᾽" ,(δμπ. 
Δι δὲ, 2)1εέ. Ατι. Ζεάεξέαλ. 

δ. ἐρ 2εαεε] ἴῃ Ἰαπα 1} 7. 866 ποία οἱ χὶ. 12. 
“οὐ ἐλε δωγμέμρς οὗ 1} 2275] ὅ86ε6Ὲ 2 (ἤτοῃ. χνὶ. 14, ΧΧὶ. 10. 
σλαΐ τάφν ὀμγηε οαρμ7γ5}] 5841} {ΠῈ} πῖδῖθ ἃ Ὀυσπίπρ. ογὸ ἰς 

ποίμίηρ ἱπ ἴῃ Ηεῦτον ἐτρ] γίηρ τιοσε ἴδῃ ἃ Ὀυγηΐηρσ, ὙΒΙΟΏ ταῖρδὶ 
μᾶνα Ὀεεῃ οὗ ψοοά, ρεγῆδρϑ "ἢ βοπηα οὗ (ἢ 6 ῥουβοηδὶ. ῬΓΟΡΕΗΣ οὗ ἴδε 
ἀεοςαβεά, Οἀουτβ νου] ΡῬγο Δ ΌΪΥ μαναὰ Ὀεεῃ αἰ βίου] ἴον [6 Ἔχ ϊθ5 ἴὸ 
Ῥτοοῦζα ἴῃ Βαρυΐοη, ἀξ τὰς ψογάς ἤογα τϑα]γ Βᾶνα σείεσεηος ἴο ἴα δοίυλὶ 
ἐνεηῖ. (ες ποῖς ου Ζ24 τὐογαὶ τυλίεΛ εαῃῖδ, νεῖ, 1.) 

“42 ργ4] ϑ8εε χχῖϊ. 18 ψ1| ποῖο. 
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ἰεῖ, δραϊηβδὲ 1,80 ῃ 5, δηάᾶ δραϊηβδὲ Αζεκδαῃ: ἔογ [656 ἀδθ- 
[επορᾶ οἱ[165 τερηδιηδα οὗ ἴ86 οἰ165 οὗ ΤἀΔἢ. 

8--ατ. 7724 ἐγεαΐνιορέ γεσυεί ὅγ 116 Πεὄγειυ ςεγυαρς. 

ΖΑϊ ἐς [6 ποτά [Πδΐ σᾶτηθ υαηΐο ΓΤ γοτα δῇ ἔγοτῃ [ῃ6 ΤΟΕΡ, 8 
αἴτοσ {μαὶ τῆς Κίηρ Ζεάοκιδῃ μαᾶ τοδάδ ἃ σονεηδηΐ ψἹ 4]] 
[Ὡ6 Ῥδορῖὶς ψ μος τεῦ αἱ Τϑγυβαίθσῃ, ἴο Ῥτοοϊαῖτα ΠΙΡΘΥΥ 
υηΐο ΤΠ6τὴ ; ἰπδξ ΘΥΘΙΥ τῇδ δου] ἰδὲ ἢΪ5 τηδηβεσνδηΐ, Δη 4 9 

Ἰ. αραΐϊηδί Ζαελίδλ, απά ἀρσαΐμεί “44265α}} Βοίδ (με56 ψγεσε ἴῃ ἴδε 
ον σουπίσυ οὗ Τυάδῃ μεσ ἴδε Ῥογάδγθ οὗ Ἐργρί. Νεθυσμδάηθζζαυ 
σου ]ὰ ποῖ νεηΐυχε ἴο βάνδησα οὐ ἢΐ5 στε οσ οὗ οοησιοβί ἰηἴο Ἐργρί, 
Ἰεανίπρ' βΒΈ ἢ τηροτίδηϊς ἔοσίσεββεβ ππίδκθη. 

8--11. ΤῊΕΞ ΥΚΕΑΤΜΕΝΊΤ ΚΕΟΕΙΨΕ. ΒΥ ΤῊΗΞ ΠΕΒΕΕΝ ΞΕΚΝΑΝΤΘ. 

8. λαΐ γιααέ α εὐυεα!} ΤΤῊϊ5 σονοπδηΐ γγἷὲβ τ] ΎΕΪῪ ἴο ἴΠ6 οἤδοϊ 
(δαὶ [6 Τῶν οὗ Μοβοβ τερασγαϊηρ Ἡδῦτεν 5ανοβ μου] Ὀ6 σαττιθοα ουϊ, 
ΤΒετε ψεῖα ὕνο οἷἰδβθαβ οὗ Γὰ]65 οὐ ἴδε 5ιθ)]εοῖϊ ἴῃ ἴῃς Ῥεπίαίδυς ἢ, 
ΔΡΡΑΙΘΠΓΥ Ὀὰΐ οὶ ΤΟΆ]ΠῪ ΤοοΟπΗϊςρ. Αὐοσοοταϊησ ἴο Ἐχοά, χχὶ. 2 ἃ 
Ηεῦτγενν τρλ]Ὲ δἷανα ννὰβ ἴο Ὀὲ βεῖ ἔγεα δῇϊεσ 5ἱὶχ γεαγβθ᾽ βεσυῖςθ, δῃᾶ ὉΥῪ 
Ῥευῖ, χν. 12, (815 85 Ἔχίεπαβδα ἴο ἰδιηδὶε βἴανεβιυ [}ἢ. 1,δὺ. χχν. 30---55 
οὐ [86 οἴπεοσς δαηά νε δηᾶ ἴῃμαΐ α Ηεῦτεν 5ανε νγὰβ ἴο Ὀὲ ἱγεαϊβα ηοῖ ἃ5 
8ἃ 8ἴανε, δυΐ ἃ Ὠἰγεα βεγνδηΐῖ, δῃᾶ ἴο Ὀὲ 86ῖ ἔτεα δἱ {86 00} 66 (εδοὶ 
ΒΘ. γοᾶσ ; Ὀυϊ 566 ποῖβ οἢ νεσ. 14 Ὀαϊον). 1ἰ 15 οἰἴθὰσ βούνενοσ, ἔγοπι 
ἴΠε Ἄοοῃίεχί οὗ [15 ἰαδὲ ραββᾶρα {πμαὶ 11 Ὠδᾶ τεραγὰ ἴο ουὔζ- ἀοογ βεσνίςα, 
ὉΠ]Αρε, οἷἴς., ψΏ16 ἴῃς οἴμεῖθ αὶ σοῃοεσηεα νὰ ἀοηχεβίίς βἰανοσυ. 
ΤῊΙΚ α΄ 566 πὴ5 ἴο ἢδνα 241|16η οὐδ οὗ υ86 ΔΙΏΟΩΡ ΙΏΔΩΥ ἴεννβ. ἴῃ 
δόηεταὶ (ῃ6 Μοβαὶς 1ἂνν ψου]ᾶ ὈῈ τοσα οἰ βαὶν κορῖ δἱ Τεσυβαίετη [ἤδη 
Εἰβενοτο, δηᾶ 1 ΤΑΥ͂ ψῈ]} ῬῈ ἴμδΐ ἴῃ6 σοτηΐηρ ἴῃ οἱ τήδην οὗ (86 
ἩΘΔΙΌΔοΣ [6 νν5 ἰτΌτη [6 σΟΙΠΓΓΥ ἴο ἀνοϊὰ [δε Ἰῃηνδάϊηρ' ἀγγ, τηδᾶβ (86 
Ἰαχὶῖν οὐ πεῖν Ῥασὶ τοσε οοπβρίσυους ὈΥ͂ οοηίγαβί. ΤὮϊβ, οουρ] θα ψ1 
ἴΠε σοηβοίθηςα- 4] Κδηΐϊηρ ῬΡΟνΕΥ οὗ ρα παϊηρ ἀδηρετ, 1 τηθείϊηρ νηΐ οἢ 
186 εἴανεβρ, 1ξ δηΐγαηοιβεά, ψουϊά θὲ τόσα σεδαν ἴο οο-ορεσγαῖς 1 
1ΠΕΙ͂Τ ΟΠΏΘΥ τηδϑΐεσβ, 5665 ἴο ἢανα ἱπάυςεα Ζεαεκῖδη, ἡδίυγα!!ν ἴοο 
ὙΕΔΚ- ηἀεα ἃ τη ἴο ἢᾶνα ἀἸ5Ρ]ΑΥθα ται ἢ ὙἹΡΟΌΓΣ πῃ υὐρίηρ᾽ ΔΩΥ͂ 50 ἢ 
οοπάποϊ ΡΟ ἢῖ5 βυδ)εοῖβ, ἴο τηᾶῖκα [86 ἀρτεαπιθηΐ ψΙ [Πδπὶ ΠΕΓα 

δὴ οἵ. [1 ΡΥΟΡΔΌΪΥ 45 Γεΐεσεησα ἴο 811] 5β'ανες. ῆο δοοοσζάϊηρ ἴο [6 
αὔονο αν Δα ἃ οἸαΐτη ἴο ἔγεδάοτω εἰἴποσ οἱ βῃοσίεσ Οὐ ἸΟΠΡῸῚ βίδηάϊηρ, 
1 15 ρῬοββῖθὶα πάθεα (δαὶ 411 Ἡερτεν 5ἰανθβ, ἐνθὴ ἴῃοβα ν 80 Παάᾶ ποῖ 
οοτηρ]εϊεὰ (Πεΐν οἷχ γϑαῖς᾽ βεσνι 6, ψεσα ἴὴ [ἢ6 ἴούτου οὗ [ἢ τηοτηθηΐ αὶ 
ἴτεθ. [{ἀρρϑᾶσβ όνγανοσ ἴμαἱ ΨΏδη [με ΒΑΡΥ]ο Δ ΔΙτΥ νἱΠᾶτγονν ἔοσ 
8 5ῃοτῖ ἔπιε ἴο τηδεῖ ἴ)6 Ἐργρίίδῃ ἴοσγοθ ἔτοῃχ ΨΏΪΟΒ [ΠΟΥ ἱτπαρίηδά 
τἐποσηβεῖνεβ ἴῃ ἀδηροῦ (ΧΧχνυ]!. 5), [Π6 [οννβ, ἰαπογίηρ 411 ἀδῆρσον Ραββϑᾶ, 
ὍΔ56}Υ υἱϊμάτον τς οἱ οὗ τεεάομιλ ἴτοιχ {πεῖγ ΠΟΥ εἰηδηοὶραίοα 
οοτηραίτοίς οὗ ὈοΟΪ᾽ 56 χοβ. 
0 γοοίαϊ»» ἐξόεγέν μριίο 1λο} ΤῊ βαὴθ ρῆγαβε ἰβ υϑεὰ οὗ (Π6 

Ῥτοοϊαμπηδίίοῃ τιδάδ ἴῃ [86 γεδγ οὗ ἸΌ11ες (μεν. χχν. 10). 
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ΘΨΕΙΥ͂ Τη8Π 15 τηδ  ἀβοσνδηΐ, δεζγε' ἃὶ ἘΤΘΌΤΟΥ, ΟΥ̓ ἃ ΗΘΡγο δ, 
8ο ἴταα ; [ἢδξ ἤοπα βῃουϊά βδεγσνθ ἢϊπη56] οὗ (ἤθη, 20 υυἱ; 

το οὗ ἃ [εν 15 Ῥγοίμεσ. δίρεν Ἤδη 411} (6 ῥγίηςθϑ, δηᾶ αἱ] 
1ῃ6 Ῥδορῖςβ, ψῃιοὴ μα φδηίϊεσεα πο [ἢ6 σονθηδηΐ, ποι 
[Παΐ ἜνΈΥ οἠδ βῃουϊὰ 1εἰ 5 τηδηβεσνδηΐ, 8η4 Ἔν ΘΥΥ ΟΠ6 5 
Τηδ᾽ ἀβεινδηΐῖ, ΡῸ ἔτεθ, [ῃαὶ ἤοηδ 5ῃου]α βδοῦνα ἐμαιηηβοῖναϑ οἱ 

τα [61 ΔΗΥ͂ ΤΏΟΓΘ, [δὴ ΠΟΥ οΟὈογεά, δηᾶ εἰ ζω σο. Βιϊ 
αἴζοσνγαγα5 [Π6Ὺ τὐγηδά, Δηα σδυδοά [ἢς βογνδηίβ δηα [ἢ6 Πδηδ- 
Τηδ145, σβοῖ ἴΠοΥ μά Ἰεΐ ρὸ ἔχθεα, ἴο τϑίυγῃ, δῃὰ Ὀσουρὶ 
{Πεπὶ πο 50] οἴοη ΤΟΥ βουνδηΐβ δηᾷ ἔοσ μη η,)δ] 45. 

12---22. 776 2πιμρηι ηιογιέ 97 {677 γιαςίογς τουλίολ, ἐξ 10 ὀρ δι, 

τι ὙΠεογείοσα [ῃ6 ψοτά οὗ [ἢ6 ΤΟΒῸ οϑιὴδ ἴο ΓΘΥΘΤ ΙΔ ἢ ἔτοιῃ 
13 [6 ΤΟΕΡ, βαγίηρ, ΤὭμ5 5δί(ἢ [ἢ 6 Τ.ΟΒΡ, (Π6 Οοάἄ οὗ Ι5τδε];1 

Τηδάδ ἃ οονδηδηΐ ψ 1 γοιῦσ ἔίῃοτα ἴῃ τ[ῃ6 ἄγ [πδὲ 1 Ὀτουρ 
{ποτὰ ἔοσίἢ οὖἱ οὗ [6 Ιαπά οὗ Ἐργρί, ουξ οὗ [6 Βοιδε οἱ 

14 θΟΠαΙΏΘΩ, βαυηρ, Αἱ [Π6 εηά οὗ βανθὴ γϑδῦβ ἰδεῖ γα ρῸ ΕΥ̓ΘΙ 

,. “ἐγῦε ζ»ισοῖ Ο7 ἐλ} 866 ηοΐβ οἢ Χχχ. 8. 
10. ἀφαγα] Τῆς δοῦσαν νοῦ 15 [ἢ6 βδτὴδ δ5 [παΐ γτεηδογοὰ ἰδίου ἴῃ 

ἴῃς νεῦβα “οραυβᾶ.᾽ 1π᾿ ςἰτοίποϑς [βογείοσα 11 5βῃουϊά ὈῈ τεπάοσγεά αἰϊκα 
ἴῃ Ὀοίῃ ρῥί4οεβ. ΕῸΣ [86 βαἶα οὗ [6 ἘΠρ 5} Ἰάϊοτιλ μονγενεῦ, ἩΒΙΟΣ 
ἄοεϑ5 ποῖ στερϑδαὶ ἃ νει ἴῃ [Πἷ5 ΑΥ, ἰὲ 15. θδίίοσ ἴο ναυῦ. “1 ἰ5 ρατῖ οἵ 
1116 σουτίαϑυ οὗ οὐἱϑηΐαὶ οσουηΐσίες ἴο τεργθδεηΐ ΟὈδαΐθηςα ἃ5 ἴῃς ὨΘΟΑΒΘΑΤΣΥ͂ 
650} οὗ Πεαυίηρ δῃοίμεσβ νν 15}65.)---52. Οοηηηε. 

11. {ἦεν ἐμγηεα, απα εατεδεά...ἐο γεί75} {δεν αϑϑῖτι Ὀχουρηῦ ὉΔ0Κ. 
Εογ [Ὡς Ἡξεῦτεν ἰάϊομῃ, νῃϊοἢ Οὐσ νεγβίοη μδ5 111 γα} ν ἰγδηβὶαιθά, 586 
ποῖβ οἡ ΟἢδΡ. Χὶϊΐ, 15. 

12---22. ΤΗΕΒ ΡΟΝΙΒΉΜΕΝΤΥ ΟΕ ΤΗΕΙΕ ΜΑΘΤΕΞΒΞ ΜΗΙΟΘΗ 15 ΤΟ ΕΝΘΌΣΕ. 

12. 7λεγεζογε {λέ τυογαὶ οὕ ἐλε 1ογά εανι ἰο εγορεῖα} ὙὨε ῥτορβεὶ 
τοτηϊῃς ἴῃ 6 Ρθορ]β οἵ [ῃε σονεηδηΐ ψὨῖο (οά τηδᾶς στ [ἢεὶγ [Δ (ἢεΓ5, 
οὗ [ῃ6 οἰχουϊηβίδησεβ υμᾶθσ ψηϊο 1 μὰ τηδᾶς, οὗ [πεῖν ϑμογινοὰ 
οὐδάϊδηςε ἴο 1ἴ, δῃὰ δὴ δῃηποῦηςεβ 6 ῬΘΏΔΙΥ. 

13. 214 ἄοιεδε οΓ δοριαῖ»!61) ΤῊΘ Ρῆγαβθ οσοὺτβ Π δα. νἱϊ. 8, δηὰ ἴδε 
Ρ᾽ᾶβ6 “βου οἵ θοπάδρε᾽ γεαιεηιν ἴῃ Εχοά, ἀπὰ Πεαῖ, Τα ροϊπὶ οἵ 
ἰϊ5 α86 ἤθσα ἰβ ἰο σειιϊηά [βγαϑὶ {παΐ Ποῖ ροβιίομ, 85 σεοθ ΠΥ ἀο]νετεὰ 
ἔἴτοτῃ 5] ΕΥΎ ἤδη [Π15 οονεηδηΐ νὰ5 τηδάςθ, 5Βῃου] ἃ μᾶνα ἰδυρῃϊ ἴμοαι ἴο 
Ῥὲ βρβοῖδ!!ν ἰεπμάεσ οὗ οἴδετϑβ. 

14. 41 1λε ἐμαἶ οΚ σευεῦ: γέα»γ9} Α5 τῦεέ Ξῃου]α 58 Ὺ 97) σὲχ γεαγς. [ἢ 
Ἡεῦτχεν σουηίϊηρ οὗ [ἢϊ5 Κιπὰ Ὀοΐῃ [86 ἢχϑί δῃηὰ ἴῃς ἰδϑί ᾿Ἰἴεπηβ Μετὲ 
τεοκοηβὰ 'ἰπ. 80 (δε 10 1166ὲ τγὰβ ἴῃ βιτοῖποος [6 ζοτιγ- πίη ((δε 
βθνβητῃ ΘΑ Ρ6[1041) πο ἴῃς ΒΘ γεᾶγ. Οομίρατγε [με τε οὗ οἰγουπια- 
βίοῃ δαπηηϊβίεσεα οἡ [Π6 εἰσῃτἢ (5ανθη ἢ) ἀΑΥ αἴτοσ Ὀἰσίμ, δῃὰ οὖ ]νοπὶ 5 
Ἀεϑασγεσοῃ οἡ “116 {πἰγὰ (ϑϑοοηα) ἀΔγ."" 
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τήδῃ ἢἰ5 Ὀτοίθοσ ἃ Ἡθῦτον, ψὩ]Οἢ δῖ Ὀαθη 5ο]α πηΐο ἰῆδ6; 
δΔηὰ ψῇρδη Β6 Παίῃ βοινεά ἴῃδ6 51Χ γβαγϑβ, ἴοι βῇδ]ς δεῖ ὨΙτῺ 
δο ἔτθα ἔτοσα [66 : θὰξ γοῦν ἔδει Πθαικϑηθα οί πηἴο 116, 
ΠΟΘΙ 1Πο] ]πη6 4 ΤΠΘῚΓ δατ. Απα γε ψεῖα ΠΟ ἰυγηεά, Δηἄ :ς 
Πα ἄοῃε τὶρῃξ ἰῃ ΤΥ 5ἰρῃϊ, ἴῃ Ῥτοο δίτηϊηρ ΣΟΥ ΘΝΘΙΥ τλδῃ 
ἴο 5 ΠοΙρΏθουΓ ; δηᾶ γε μδᾶ πηδάβ ἃ σονθηδηΐ Ὀδίογε ῃ16 
ἴπ ἴὴΏ6 Ποι86 ψΏΙΟΝ 15 οΔ]]εα ὉΥ ΤΥ δῖ. Βεΐ γ8 ἰὐτηθά 16 
δηὰ ρο]]υϊε ΤΥ ὩΔΙΏ6, Δηα οδιιβεα ἜΥΕΤΥ ΤΏΔΠ ἢ15 βογνδηΐ, 
Δηἀ ΘΥΕΙΥ τηδῃ ἢΪ5 απ απΑ]α, ΤΠ οπ γε Πδα 586 δὶ ΠΡεσίγν δὲ 
(Ποῖγ Ρ]θαβΌτγα, ἰο τείυσῃ, δηα ὑσουρῃς [6 πὶ Ἰηἴο συ] ΟΠ, 
ἴο 6 υηΐο γοιῦ ἔογ βεινδηῖβ δηἋἃ ἴοσ βαπατηδι 45. ΤὨΠδχοίογα 17 
(ἢ5 541ἢ τἴῆ6 ΤΟΒΡ ; Ὗα ᾶνα οΐ Ὠεϑαυκθηθα ὑηΐο τηρ, ἴῃ 
Ῥτοοϊαϊ πηηρ ΠΟΥ, ἜΝ ΕΣΥ ΟἿΘ ἴο ἢϊ5 Ὀτοίθεγ, δ Ἔν ΟΥΎ πΔη 
ἴο ἢἰ5 παῖρῆρουτζ : θεΠοΙ]ά, 1 ῥγοοϊδίτη ἃ ΠΟΥ ἔοσ γουῦ, 5811 
[6 ΟΕ, ἴο {π6 5νοτχά, ἰο [η6 ρεϑΈ]δηςο, δηα ἴο (86 ἔδηηϊπο; 
ΔΏΑΙ Μ111 τηαῖα γοῦ ἴο 6 τοιηονθα [1ηἴο 8]}] τῆς. Κιηρᾷοτηβ οὗ 
[π6 εατίῃ. Αηά1 νψ1]} ρῖνα ἴΠ6 τάθη [πὶ Πᾶνα ἰΓδηβρυἝββαά 18 
ΤΩ οονοηδηΐ, ΏΙΟΝ μάνα ποῖ ρεποσιηθα ἰῃ6 ψνογάς οὗ ἰῃ6 
οονεηδηΐξ ΨΨΏΪΟΙ {ΠαῪ μα τηδάς Ὀείογα της, θη (Π6Υ οαϊ 
[λ6 οἱ ἢ ὕναῖη, δηᾶ ραϑϑε θεΐψεθη [Π6 ραγίβ [Πογθοῦ, [Π6 το 
ΡΠδςα5 οὗ Τάδῃ, δηᾶ [ῃ6 ῥυησαβ οὗ Γτ βαίθτη, [ἢ 6 δα ΟΠ 5, 
ΔΠα (Π6 ῥγιδβίβ, δπα 4]1 [ῃ6 Ῥεορὶβ οἵ [πε Ἰαηᾶ, ψὩ ἢ ραϑβθά 
θεύνεθη [06 ρᾶγίβ οὗ [6 οδἱῖ; 1 ν1}} ὄνεὴ ρῖνθ [ἤδθτὴ ἰηῖο 20 
ἴ[ἢ6 βαηά οὗὨ {ΠΕῚΓ ΘΏΘΙ165, δηα ᾿ηἴο (6 Παπά οὗ [Ὠϑτ ἰῃαὶ 

δεαγξεμεα] [ἢ 6 βάτὴβ γου 85 ἴῃ ν δου, 1Ὸ, ΘΙ 566 Ὠοΐσ. 
16: 44πάὴ γε] Τῆδ ῥσοποῦῃ 15 εἰ ρμδίϊς, δ5 σοπίγαβεησ ἴἤστὰ 1 πὰ 

186 ἰοστηοῦ ρεῃοσδίίοηθ. 442 ἠασζ τῶθῃ ψετε ἑοαηά ἴο ΟὈΘΥ. 
ζη 2γοείαϊγαῖρ ἐζ6671}}] ὅ8:6 ποΐβ οἢ νεῦ. 8. 
11. 7 2νγοείαϊνε ἡα ἰδεγέν 29», γο4] Τῇ ΡῬϑορῖς, μι ποσίο αοάΐε 

βειγδηΐβ, Δηα 56οῦγα ἴῃ ἴῃαί 5εσνίςθ, 5}4]] θὲ οαϑβί οὔ Ὁγ Ηΐἴτω, δπά 5}4]] 
ΔΟΓΟΙαΪΏΡΙΥ, Ὀεϊηρ ΠΟ ΙΟΠΡΟΥ ὑηᾶοσ ἨΐΪ5 ῥσγοίεοίίοη 45 {πεὶσ Οὐὑηεσ, ὈἊ 
Ἔχροξϑᾶ ἴο ἴμ6 Ρε1115 ψ  ἱοἢ [Ο]]ονν. 

ἴο δὲ γερμουδα } ὅδε ἢοΐί65 ΟἹ ΧΡ. 4, Δη4 ΧχΙν, 0. 
18. ΤΏ σοπερίγαυϊηρ οὗἁ [ἢ]]5 νϑῦβα ρτεβεηίβ ἃ αἰ ουγ. “θη [ΠΥ 

σας (6 οΑ1 ᾿π ὑνναϊπ᾽ 15 Πἰογα !ν Ζῴε κα τυλίσλ ἐάεν ἐπέ ἔρι ἐτυαΐ». “(αἴ 
ἴδεη 15 τηοϑὲ ῬγοΟΌΔΟΪΥ εἰϊ μευ ἃ βεοοηα δοσιιαῖϊνα αἴϊεσ 1 Ψ1}} ρῖνε,᾽ οΟΥ, 
δεϊίεγ, πῃ δρροβιίίοη ἴο “ἴῆ6 σονεβηδηΐ.᾽ [Ι͂ἢ ἴΠ6 ΤΌΣΟΥ οαβ6 ἰῃ6 
το ἀοτηρ 1111 Ὀο, “.1 τοὴ »ηαξε ἐλε γιϑ...ἐ}6 ἐαὔξὐὴ 1.6.1. Ψ1}} σαΐ ἴῃθτα 
ἴῃ Ρίεςεβ 845 ἴΏΘΥ ἢᾶνα ἄοῃα ἰο [86 σ41 οὗ βδοτίῆςθ, ἴῃ ἴπ6 Ἰδιίοσ, 7 τοἱἱ 
φίσε.. (ταβυτΐηρ (815 δἵ νεσ. 20 7) τοἱἱἑ φυδ ρσε) 184 »ρ:67:.. .τολίεζ λανέ 
"0! 26» 7ογρεα ἐδε τυογας οὗ 14 ερυεραρέ... εὐόνε 116 εαἰῦ υλίεζ ἐδεν ἐπέ, 
ὅς. ὅθε (δῇ χν. 10 ἴὺῸσ σδσθιηοῃΐοβ οὗ [89 Κὶηᾶ δ5 δἰϊεμάδηΐϊ ὑροι ἃ 
ςογδηδῃΐ. ; 
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56 6Κ {ΠΕ [Π6: δηᾶ {Πεὶγ ἀθδά θοάϊθβ 5.411] θ6 ἴοσ σηϑδὲ υηΐο 
(ἢ6 ἔον]β οὗ ἴ[ῆ6 δάνθῆ, δηά ἴο (ἢ6 Ὀδαςίβ οὗ [π6 θασίἢ. 

2: Απὰ Ζεάοκιίδῃ Κίηρ οὗ Τ᾿ υΔἢ δἀηα 5 Ῥτηοα5 Μ1]1 ρὶνα ἰηϊο 
(ὴ)6 Παπά οὗὨ [Ποῖγ δῆδιηῖθβ, ἀπ ἴηΐο [6 Ὠδηά οὗ [Πδηλ {Παϊ 
βϑαῖς {πεῖν 1πἴ6, δηά 1ηἴο ([ῃ6 Παηάᾶ οὗ [6 Κίηρ οὗ Βαῦγϊίοης 

22 ΔΙΤΩΥ͂, ΜΏΙΟΙ ΔΓῈ ΡΌΠΘ ὉΡ ἔγομλ γοι. ΒΕ], 1 τυ σοπι- 
ΤΩΔΗΩ, 581 της ΤΟΆΡ, δῃα σους ἴΠ6πὶ ἴο τεϊυσα ἴο [ἢ15 οἰ; 
δΔηα ΤΠ6Υ 5141} Πρῃϊ δρδίηϑδί 1ἴ, δηᾶ ἴδε 1ἴ, ἀῃᾶᾷ Ὀυτγη τ ψ} 
ἤτε : δηαἀ [1 ψ|}] τῶὰΚα [6 οἰδ5 οὗ Τυἀδλἢ ἃ ἀξβοϊδοη ψιἢ- 
ουξ δῃ 1ηῃΔὈιδηῖ. 

ΓΗΑρΡρ, ΧΧΧΝ. 1--τι. Ζ77:ε ἐιωΐϊζοηξ οὗ ἐλ Κἰφολαδίζε. 

385 ΤΒὰα νοζά ψῃϊοἢ οδηα αηΐο [Θτγειηϊδῃ ἔγοτα (6 [ῸᾺΡ ἴῃ 
[6 ἀαγβ οὗ 7εῃμοϊακίτα [6 δοῃ οὗ 7οβίδὴ Κιὴρ οὗ Τυάδῇ, 

αϑαγίηρ, ὁ υπηΐο [Π6 Βουδε οὗ ἴῇ6. ἘΘΟΒΔΡΙῖε5, δπᾶ βρεὰκ 
ππίο ἴΠοτω, ἀπ Ὀπηρ [6 πὴ ἐπίο τὴς ἤουδα οὗ [6 ΤΟΒΡ, 1πἴο 

3 006 οὗ ἴΠ6 Ἑσμδιθοῖθ, πᾶ ρῖνα ἴδ πὶ ψὶης ἴο ἅπηκ. ΤΠοη 
1 ἴοοκ 6δζαηῖδῃ [Π6 5οὴ οὗ Τεγει δῆ, τῇ βοὴ οὗ Ηδραζι- 

421. οὐλίελ αγὲ ρομδ 29] ΤΏ 5δπγ6 νΕΥΌ 15 αἾ50 πἰ5ϑὰ οὗ γαϊβίηρ (ἢ 6 5ἰδρὲ 
ἴῃ ΧΧΧΥΪΪ. 5 (““ἀερατίεά,᾽")}) τα (““νγὰβ Ὀγόκεη υρ᾽. 

σμῃαᾳαρ. ΧΧΧΥ͂. 1--1,. ΤῊΞ ἵΝΟΙΘΕΝῚΤ ΟΕ ΤΗῈ ἘΕἙΟΗΑΒΙΤΕΞ. 

1. 72: «υογά τυλίοεὐ εαγη6... {7 116 ὅαγς οΥ δξλοϊαξί»:)] ὙΤῊΪ5 δηά ἴδε 
[ο]ονίησ σμαρίοσ ἴουτ ἃ γειηδυκαῦ]α Ὀγθδὶς ἴῃ [6 παιταῖϊννε οἵ οὔδΡ5. 
ΧΧΧΙΙ---Χ]ῖν. ἴτε αἱ οῇςα Ὀτίηρ υ5 δος βενεηΐθεῃ γϑδῦβ, νἱζ. ἔγοπὶ ἰἢς 
το γεᾶγ οὗ ἴα τεῖρῃ οἵ Ζεαεϊκίδἢ ἴο ἴδε ἰουγίῃ γεαᾶσ οἵ Γἐμοίακίπι, 
γε [Π6 ΒΑΡΥ]οη Δ γΙαΥ Παά εδηΐοεχοα Ῥαεϑιϊηθ δηᾶ σοι ρο] θὰ ΠΠΔΗΥ 
οὗ 115 ἱπῃδθϊδηΐβ ἴο ἰαΚα τεῖισα ν 81 [δγυβδίεη. Ατροηνσ ἴἢε56 Μεῖε 
(ἢ6 ἘΘΟΒΑΌΪϊ65, δηά ἴῃ6 υπννοηϊθα ῥσγεέβϑθῆςα οὗ ἃ ῃποιηδάϊς (τἰῦε {κε 
τΠποῖτα τουδὶ ἤανα ὑτοάυςθα ααϊΐε ἃ δυβηοϊοεηῖ ἰηΐεγοσί δηὰ 5ἘΓ ἴο οδιδ 
7ετγειηΐϊδη β δοῖ δῃά βυθδβεαιθηΐς δάἀγεβθβ ἴὸ τπᾶκα ἃ ἄδὲρ ἱπηρτεβϑιοα 
ὌΡΟΩ ἴῃ6 ΡΘΟΡΙΪδ6. 

2. Ὅὸ το ἐδέ ζομ 44] ὙΤὨς [ΆτΩ1]165 (οοπσῖρατα δῆ, νἱϊ. :, ἄς.) ἅτε 
ταοδηΐ, ποῖ ἴῃς ἀνε] ηρ- οῦβε5. 866 νΟΥ, ἢ. 
α΄ 2λ6 Κειλαδί!ε5] ὙΔΏΕΥ ψεῖα ἃ ψδηάογηρ {πῦε οὗ Κεπίίε ἀεεοεηὶ 

δπὰ τῃυ5 οσοπηφοϊεὰ ἢ Μοβεβ᾽ ἐδίμοτ- η-ἰανν (Ἰυάᾶ. ἱ. 16). ὅοπῖς οἵ 
(παῖ ἔΆΠΪΥ Βαὰ 5εἰ 164 ἰῃ [86 βου οὗ Τυάδ (1 014.) οἴμεῖβ ἤθαὰγ Κοάεβῃ 
ἴῃ ΝΑρΒία! (74, ἰν. 11). ΤῊ Ὀσδηοὴ ΒοΟΈνΕΥ 85 ΜῈ 566 ὙΈΓΕ 20 
ΤηΔα]ς. 

ἐλα»ιδε75] ἀϑεα 85 βίοσε- ουβεβ (χὰ Οἤσοη. χχυῆ!. 12) οΥ υΐδοοϑβ οἵ πιεεῖ- 
ἴῃ ἴοσ ἴῃοβα ψῇοβα ἀυ1165 ἰαὰῪ δρουϊ 86 Τερ]θ. [1115 186 βϑπης 
ἴῃ 106 οτὶρίπαὶ ἂς [μδΐ νι ΐοῃ οσουτγα ἴτας {ἰπ165 1 νοΓ. 4. 

8. “,ααξαρεἶαλ] ΔρΡΑγαμΕΥ ἴῃ 6 Ἰοδάοτ οὗ ἴῃς ἴπθ6 οἵ οἵ [αὶ ρα αἵ 
τ ψ ΒΊΟἢ Βαά ταἰκοῃ τείαρα ἴῃ [Θγιβδί θα. 
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ὩΙΔῃ, δῃηᾷ ἢϊς Ὀγείθγθη, δηᾶ 411 ἢ15 βοῇβ, δῃᾶ [6 ψῇο]ς 
δουδε οὗ (6 Ἐξοδδρίϊος; δηᾶ 1 Ῥσουρῆς δηλ Ζπ9 τῃ6 4 
Βοιι56 οὗ [6 ΤΟΕΡ, ἰηἴο [6 σῃδιηο. οὗ [ἢ6 50οη5 οὗ Ἠδηδηῃ, 
ἴῃ6 5οὴ οὗ Ιράδιδῆ, ἃ τηδη οὗ ἀοά, σῇ τύας ὈΥ ἰῃ6 
ΟΠΔΙΡΕΓ οὗ [6 ῥτηοθβ, Ώ]ΟΒ τας ἀρονα ἴἢ6 ομδιηρεσ οὗ 
Μδδϑεϊδῃ [6 βοὴ οὗ 56] πὶ, [Π6 ΚΕαροσ οὗ ἴῃ6 ἄοογ: δηά ς 
Ι δεῖ Ῥοίοιε [6 βοὴβ οὗ ἴπε δοιβε οἵ ἴῆ6. Ἐδοδδθίΐοβ ροῖβ 
{.}} 97 νίμε, δῃὰ Ἵοἰρ5, δηᾶ 1 καἰ υηΐο ἴβθη, ὨΠηΚ γα 
νη6. Βιυῖ ΠΟΥ 5414, 7ε ν1}} ἀππηΚ πὸ ψη6: ἔογ Τ]οηδαδΌ ὁ 
106 50η οὗ ἈδοθΔΡ οὖγ [ΔῖΠογ σοτημηδηᾶεδα τ.5, βαγίηρ, Υ8 

Ν 

4, απά 7 ὀγοκρλξ ζἦερι ἡμζο ἐδ ζομδε ο7 11 1.0; ἴῃαὶ 50 ψῇδί γγὰβ 
ἴο οἱ ονν πἰϊρς Ὀδ6 τηδάς στηοβῖ ρσογαϊπθηΐ ἀπα Ὀὲ τοδὶ Ὑ ον Κηοννῃ. 

226 τογὲς οὗ ἴα" 4} ταδδιϊηρ ῬγΟΡΔΌΪΥ ποῖ ἴῃς δοίυδ] βοὴ Ὀυϊ 186 
αἀἰβεῖρ!εβ, Ηδπδῃ Ὀεΐῃρ ἴῃ6 πδιὴς οὗ ἃ ρσορβεῖ οἵ ἴθβδοῇεσ, ῆο Ιἰκς 
ΤΏΔΩΥ οἴ εῖς ἰουπάεά 4 5. ῇοο] οὗ “35οηβ.᾽ Οὗ Ὠΐτπὶ Βοψενεῦ ψγὰ ΚΗΟΥ 
ποίδίηρ ΤΥ ΠΕΣ, 

ἠράκσίξαλ] ἴ[Ὰ6 Ἰοηρεῦ ἴοστα οὗ Οεάδ! δἢ, ἃ πᾶῖὴθ ϊοἢ ψγὰ τηθεῖ 50 
[το ΠΥ ἴῃ ἴῃς Ἰαΐοες σμδρίετγβ οὗ [815 Βιβίογιοδὶ ρογίίοη δ5 Ὀεϊοηρίηρ ἴο 
186 5οὴ οἵ Αδι κατα. ᾿ 
τ γ»παγε οΥ Ονα}] ἴ.6. ἃ Ῥγορβμεῖ, νἱΖ. Ηδῃαπ, ποῖ Ιράδ] δ, 5ες ποία οῃ 

ΟἾΔΡ. 1. 1. 
“ααςεία Δ] ῬτοΟΌΔΟΌΙΥ ἔδίμεσ οὗ [ῃ6 Ζερῃδηϊδῃ (χχὶ. 1, χχῖχ, 25, χχχνυὶδ. 

3) ΨἼο 15 τη! οηδα 85 βεοοηά ῥτίθϑὶ ἴῃ 111. 24. ᾿ 
Ζεεβε» οὐ ἐλε ἀρ0γ] Ἰἰϊεγα!γ, ζεεῤεν οὗ 146 ἐλγελοίά, ὙΏοτα οτα 

ἴδγες οὗ ἴεθε οἴδοοιβ (1ἰϊ. 24; 2 Κίῃηρε χχν. 18). ὍΠΟΥ τηδῪ Βᾶνε δὰ 
εβᾶῖρα τεϑρεοίίνεϊυ οὗ 16 οὐδ δηά ἱπηοὺ οουχίϑ οὗ [ὴ6 ΤεΙΡ]6 δηά οὗ 
ι6 δηίγαῃοα ἄοοσ 156]. ΤΉΘΥ βεετλ ἴο Βαανα βἰοοά πεχί ἰῃ σϑηὶς δῇϊογ 
[86 Βρη -Ὀσΐοδὲ δπὰ ἢἷ5 ἀθραὶ (1014.}, ἀπ ὑγεσα ομασρεὰ ἢ [6 οᾶγα 
Οὗ 6 ΤΩΟΏΘΥ͂ οοπίχαϊοα ἔογ [Π6 τοϑιοσαϊοη οὔ ἢ Τειρὶς (2 Κίηρϑ χὶ!. 9). 

δ. 20:5] ὈΟΝΪΒ, Ιατρα νε55615, ἔγοτα ἡ ὩΪΟΒ ἀσί ηἸκῖηρ᾽ σὰ 5 γεσα ἀπο 
θ. Ἡ 2 τοὴἱϊ ἀγέρι "ο τοΐγδ: 707 δξογιαάαδ...ε«ογερεαγαξαὶ 25] ΠΤοηδάαὉ 

5 (88 βαπδ ῇο δϑϑϊϑιϑαὰ 76 (2 Κίηρ χ. 1.5--28} ἴῃ [86 ονετίῆτον οὗ 
1ῃ6 ΜψΟΥΒΏΙΡ οὗ Βαβὶ, δπά ἔοσ ἵννο οὐ ἴσος μυηάγοα γϑαῦβ ἢ15 ἀδβοοπάδηϊβ 
δὰ Ῥεδη ἔδια] ἴο ἴη6 οοπιηδηᾶ οὶ μα μδά ἱπιροβθὰ οἡ ἐδατη. 
Τῆς σϑᾶθοῃ ἔοσ πε οοτημηδηᾶὰ ἀουθε]655 θψὰβ [6 οοττυρίζοη δηα Ἔχοαβς 
ΜΠΙΟΝ μ6 βὰν ἴο θὲ δηρεηάεγεὰ δπᾶ ἰοβίεσεα ὉΥ οἰΐγ- 16. Τὰ 86 
ουβκίοτη οὗ ἴον 5 ψαῖα ἴο Ὀ6 ἀνοϊαεθά, δηὰ δὴ δϑοείὶς Ἰἰΐ ἰο Ἀδὰ [0]- 
Ἰονγεά, 5: ΓΟΩΡΙΥ τοβει] ηρ' {μαὶ ῥγδο βεαά τίη (6 1ἰπ5 οὗἩ Ιϑγα6] ὉῪ 
16 Ναζαγίῖθβ (ΝΌ ΩΡ. ν].). 

ἐδε “οὔ ΟΓ Κειλα] ἰαῖθοσ οὐ τηοσθ [ἸΚΟΙΥ ῥεγῆαρθ δὴ δηρθβίου 
οὗ Τοπαᾶδαῃ. ΤῈ ψοσζὰ τηϑδὴς ΕΙΔΘσ, δηα ἤδηῆοα ἰδ -ἢὰ95 Ὀδοη σοη- 
εουτεά (δαὶ 1ἰ 15 ταῖμοσ δὴ δρίτποὶ (ἐς δοίά 1147) [Δ ἃ Ῥσορθὺ μδτηθ. 
1{ιὰἢϊς. Ὀ6 50, ψ Ὠοὴ Πόνγανοσ 15 Ὀυϊ ἀουρίπι], ἴἃ ἢ45 Ῥθθη τοιηδυϊο ἂς ἃ 
βδίγδησε οοἰποίάσηος ἴμδὶ ἢϊς βοὴ οηδαδὺ 5ῃοιϊὰ να θθβεὴ 50 οἱοβϑὶῦ 
4|Π1εἀ (566 τεΐ. ἴο 2 Κίῃηρϑ χ. ἐνθ Μὰ Ὅπ6 80 15 ηοϊοα 85 ἀσίνίπρ ἢ15 
οδατῖοϊ ξυσ οΒΙΥ (2 Κίηρς ἰχ. 20). 
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804}} ΠῚ ὯῸ Ὑ]η6, μεζδο γα, ὭΟΥ ὙΟΌΓ 50η5 ῸΓ δνεῚ: 
7 ὨΘΙΓΒΘΙ 5841} γε "114 Ποιι56, ΠΟΓ 507 5664, ΠΟΙ ρῥ]δπέ ν]πηθ- 
γατά, ΠΟΥ ᾶνε ημγ: Ὀυΐ 811 γοῦγ ἀἀγβ γα 5}4}} ἄπο]! ἴῃ 
τοηΐβ ; [Πδἰ γὰ ΤΏΔΥ 1ΪνῈ συ ἄδγϑ ἰῃ [πΠ6 Ιαπὰ ὙΏΟΙΘ γα δέ 

8 Β ΔΏΡΘΙΒ, Τῆι5 ἢᾶνα ψγὰ οὈογεά [ἢ6 νοϊοα οὗ ]οηδᾶδρ (ἢ 6 
80η οὗ ἈΘΟΒΔΡ οὐσ [δίΠΕΣ ἴῃ 811 (πὲ ἢ6 δίῃ οπαγρθα υ5, ἴο 
ἀπηκ πο Ψ1Π6 411] οὐν ἄαγβ, να, Οὔυὐ τίν 5, ΟἿ 5008, ΠΟΙ ΟἿΣ 

ο ἀδυρῃίεῖβ ; ΠΟΥ ἴο 01 ἃ Που565 ἔογ 5 ἴο αἴ )6}} 1ῃ : ποῖ ΠΕΣ 
το ἢανε ΜῈ υἱπογατσα, ΠΟΥ Π6]4, ΠΟΥ 5664 : Ὀπὶ νὰ ανα ἀνεὶς 1ἢ 

ἰδηΐβ, δηα ἢᾶνα ορεγεά, δῃὰ ἄοπε δοοοσάϊηρ ἰοὸ 41} [δὲ 
ας [ΟΔαΔΡ ΟἿ (ΔΙ ΠΘΓ σοτητηδηθα 5. Βυΐ [ἃ οᾶτηθ ἴο Ρ855, 
ψΠοη ΝΕΡΌ Δα͵ΘΖΖΑΣ Κιηρ οὗ Βαδυίοη οᾶπηθ ὉΡ ἱπῖο [ἢ 6 
ΙἸαηα, ἰδὲ νὰ αἱ, (όσηςρ, δηά Ἰδϑὲ ὺ5 ρὸ ὥῶ. [επιβδίθτλ ἔου 
θαυ οὗ [ῃ6 ἃστὴγ οὗ με (δι άθδηβ, δηᾷ ἔου ἔδαγ οἵ [Π6 Ἄστῶν 
οὗ [6 ϑγγίδηβ : 50 ψὰ ἄνε}] δἱ ΓΘ βδ θη. 

12---ἰὴ. “422Παΐξίογι οὗ ἐλὲς τπαϊάσρμξ 19 2.6 7εευς. 
:ὰ ΤΠ6η οδῖη6 [Π6 ψοτά οὗ [6 ΤΟΕΡ υηΐο 7Θγειηϊδη, βαυϊηρ, 
13 ΤΠ 5 5411} [ῃ6 ΤΙΟΒΡ οὗ Ποβῖϑς, [ῆς (οά οὗὨ [5186] ; 6ο δηά 

16}1 1η6 τηθη οὗ ΠυἀδΔῃ δηᾶ {π6΄ ᾿ΠΠΔὈΙΔηΐ5. οὗ 76 για] 6 1, 
ὟΝ] γα ποῖ τϑοαῖνα 1Ἰηϑισυοοη ἴο Ὠδάσκθη ἴο τὴν ψογάβΡ 

. μποὐλέρ σλαϊ γὲ ὀμὴία ἀομδε..} Α ποίθνουῖηυ ἱποίδηος οὗ 8 
ῬΟΑΥ͂ οὗ ρΡεζβοῃβ ἴῃ ἴῃ 58116 σουηῖτΥ Ὀαῖ ἰπ Ἰαίοτ {πιε5, (16 ἀφο ρίίοΣ 
οὗ ἡ Βοσὰ οοἰμοϊἄθβ δἰπηοδὲ νοσῦ δ }}]γ ν᾿ ἢ (μα οὗ (6 Ἐδοδδρίίο5, ἰ5 Ὡς 
οᾶ56 οὗ (6 Ναβραίμαθδῃβ οὗ ἤοση ΠὨ]οάοσις ϑδίσιμπιβ (ΧΙΧ, 94) 5ὰγ5 ἴ(8αὲ 
ΠΕΥ ὩΕΙ ΠΟΥ ΒΟΥ 5666, ΠΟΥ ῥΪαπὶ ἔσγυϊ-76 6, ὩΟΣΥ α56ὲ ψἱη6, πον Ὀυ1]ὰ 4 
Ὠουβ6, δῃὰ 1[ ΔῊΥ ομδ 5. Ἰουπᾶ ἰΥδηβρτεββίηρ [656 συ]εβ, ἀδαίῃ 15 ἴ8 6 
Ῥοθαὶγ. “(ες πὰ Βονανοσ ποιηδᾶς υϑίησ ψἱηῃς, σδη. χχυϊ. 25, ἀιὰ 
Ἔνθ 50 ΠΡ ΟΟΥΏ, Ὁ. ΧΧΥΪ. 12, 85 1ἴ γ7Χὲ5 ροβϑὶ Ὁ]6 ἴο Ὀ0γ ἴ86 οπε, δὰ 
ἴο Ὀγεαὶς τρ ἴῃς ἐποδιηρσηδηΐ ἰοὺ γεαρίηρ' ἴἢ6 οἴπεσ.᾽ 52. Οονερε. 

11. ,ο0» 2αγ ὁ ἐδε αγηη} οΥΓὙ ἐλε Ολαϊάεαρ5}] τ 5 ὨθοθςοαΥ ἴδὲ 
[86 γ 5βου]ὰ 051} 7 Ἐποιηβοῖνεβ ἴοσ ἴμι5 ἰακίηρ ἃρ ἰμεὶς χυλτγίεια ἢ ἃ 
ἴον ἰπ βρὶϊς οὗ ἴη6 βἰ Ποΐμθββ οὗ [εὶς πουηδάϊο συ]ε5. [{ γγχὰϑ ΟἿ] ἴοσ 
τῇς 5Ξ8Κα οἵ 56] ρσεβοσνδίοη. 

,5)},1.5} ἸΏεβα Ψψογα 4111ε5 οὗ [86 (μαι ἀδεδῃβ αἱ [(ἢ]5 ρεποά, 85. νὰ 
Ἰδᾶσῃ α͵5ο ἔτοτῃ 2 Κίῃρβ χχῖν. 2. 

11--17. ΑΡΡΙΙΘΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΙΪΘ ΙΝΟΙΡΕΝΤ ΤῸ ΤῊΕ ΕΡ75. 

12. 7άφε σαν 104 τοογα] 7οταιιϊα 15 ἰο]4 ἴο σὸ δηὰ δρρὶγ ἴδς 
Ἰεββϑοὴ ΜΒΐοἢ ἴῃς ἘδοΠδΌΪ 65. ἰδυρῆϊ, ἘῸσ (ΐ5 ρυγροβα Βα ἰ5 ἴο ρὸ ἔοσίῃ 
ἔτοτῃ {ῃ6 σβασαροῦ ᾿ψεσε Ὠὶϊς Ἰηϊογνίενν ψ ἢ ἸΏοτα νας μο]4, δηὰ δά σοςς 
ἴῃς Ρεορὶβ ψὰ τπηυβξ ΒΊΡΡοβε ἰῃ {π6 δα᾽αοθηΐϊ Τερ]ς οουτζί. 
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δ [ἢ6 ΠΟΚΡ. ΤΠ νοζάβ οὗ Τ]οηδαδρ [6 50 οὗ ἈΘΟΒΔΡ, 1, 
τμαΐ ἢ6 σοιηηδηῇοα ἢ15 505 ποΐ ἴο Οὐκ ΜΊΠ6, 846 ΡΕΙ- 
ἰουτηθᾶ ; ἔοτ υηΐο [15 ἀδΥ ΠΕ ἀπηῖς ποηθ, Ρας ΟΥΘΥ [ΠΕ6ῚΓ 
λιμοῦ 5 σομηδηδιηθηξ: ποινπιῃδίδησιηρ 1 ἤᾶνα βροόοκβη ) 
πηΐο γοῖι, τἰβίηρ ΕΑ Υ δηᾶ βρβδκιηρ; δυξ γε μοαγκθηβα ποῖ. 
υηΐο 6. [ ἢᾶνα δοηΐ δ5ο πηΐο γοὰ 811 ΤΥ βοσνδηΐβ [Π6 ἐς 
ῬΙΟΡοῖβ, τβιηρ ὉΡ δδιὶγν δηά βεηάιηρ ζζερι, βαγίηρ, Ἀείυσῃ 
γε ΠΟΥ ἜΥΕΙΥ τη ἔγοπι Ὦ15 Ἔν] γᾶν, Δα διηθηά γοῦτγ ἀοίηρϑ, 
ΔΗ͂ σο ποῖ δἴεσ οἴμεσ ροάβ ἴο δεῖνα ἴδηι, δηᾶ γε 5}8]]} 
ἄν ε]] 1 186 απ ψοῦ 1 ἢᾶνα ρίνθη ἰο γοι δηά ἴο γοὺγ 
(Δι Ποῖ : θυ γα μάνα ποῖ ᾿πο]ηθα γΟΙΓ ΘΑΣ, ποὺ ρα Καησά 
υηΐο 6. ἘΒεοδυβε [86 5οη5 οὗ Τοηδαδο [6 βοη οὗ Ἐδομδῷ τό 
ἢδνε Ῥδποστῃδά {Π6 σομηηδηστηθηξϊ οὗ 1πεὶν ἐδίμοσ, ὙὨΙΟὮ Ὠς 
σοϊσηϑηαεοα (ἤδὰ ; ας [15 ΡΘΟΡ]Ὲ παῖ} ποῖ Βεαυκεηθά 
ὈΠῖο τς : [Πογϑίοσα ἴΠπ5 βαῖ [6 ΤΟᾺΡ Οοά οὗ Βοβῖβ, [ῃ6 17 
Οοά οὗὨ ἴστε]; Βεβο]ά, 1 ψ1}} Ὀπηρ ἀροὴ ΠυἀΔῃ δηα ὕὑροῇ 
4}1 τὴ6 ΙΒ ΔὈϊϊΔηῖα οὗ 7εγιβδίθιη 411 [ῃ6 εν]} (ῃ8λ 1 ἢανα 
Ῥιοῃοιηοθα δραϊηδὶ 16 : θεοδῦβα 1 ἢδνα 5ρόίθη υηΐο 
ἴῆοτα, θυ [ΠΟΥ Πᾶνα. ποῖ πρατὰ ; δῃά 1 δανα οδ᾽δά υηΐο 
{με, πὶ [Π6Υ ἢᾶνα ποῖ δηϑνετεά. 

18, τΗρ.ς 774 “ΑΚεολαίξοδ᾽ γειυαγί, 
Απάᾶ Τ7ογευηίδῃ βαϊὰ υπίο τ[ἢ6 Ὠουδα οὗ [ῃ6 ἘΘΟΠΔΡΙΐ65, τ 

Τῆι 581 τὴ6 ΤΟῈᾺΡ οὗ Ὠοβίβ, ἰῃ6 (οἄ οὗ [5146]; Βεοοδιβα 
γε ᾶνε ορευθα [6 σοτησηδηάιηδηϊ οὗ Τομδδὺ γοὺσ ἐδίδου, 
δηῃά κερί 411 ἢ15 ργδοβρίβ, αῃὰ ἄοπμα δοσοσάϊηρ ὑπο 4}1} τῃδὶ 
ἢδ Παίἢ οοτητηδηᾶθα γου : μογοίοσγα ἰῃ5 δα τἢ [ῃ6 ΤΙΟᾺΡ οὗ :ο 
Ὠοπῖβ, [Ὡς σοά οὗὨ [5186] ; Τοηδάδρ [Π6 5δοὴ οὗ Ἐδθορδὺ 584]} 
ποῖ νηΐ ἃ τηΔῃ ἴο βἰδηά Ὀείοσα τὴ ἴου ἜΡΌσ. 

14, αγέ 26 )ον» 6} αγεὲ οι Ὀ 5η6ἅ, [ΠΥ ποῖ ΟὨΪΥ ἃτὲ σατσὶεα ουἱ Ὀθὺὶ 
δ 16 56σΌΓα 1η {Ποῖτ ΠΟ] ὩΡου (ἢ τηϊπάς οὗ ἴμοβα ψγῇο ῥγδοίΐβε {Βθτῃ. 

τε»ἴο {τς 44}} ἴον αδοιεξ τες Ἐιπάτεα γεᾶζϑ. 
16. “5εεαι 56) ΤὨϊβ5 σο)υποίΐοη τεδ!]] Ὀεϊοηρβ σγαΐμοῦ ἴο ἴδ ᾿ΔἰοΥ 

Ῥαστί οἵ ἴῃς νεῖβθ, ἂς ἰξ τσγὰβ ποῖ ἴῃ6 ορδάϊξηοα οἵ (6 δοΟΒΑΡΙ65 Ὀυϊ (Πε 
ἀἰϊδονθεάϊεηςε οὗ ἴῃς [εν [πδἰ ᾿Ἰῃνοϊνθα ρυπιβῆτηθηῖ, [{5 ΡΪδοα ΒουνονοΥ 
το κα5 86 οοπίγαϑσι Ὀεΐμγεεη [ῃ6 ὮλσΟ ῥαυΐε5 τλοσα τηδγκϑά. 

18, 15.. ΤῊΣ ἘΒΕΟΗΑΒΙΤΕΒ᾽ ΚΕΜΝΑΚΡΌ. 

. 19. “λα ποΐ τυαρξ ὦ πιαᾶρε ἐο εἰα»αῖ δεζογε »ιθ 707 ευ47} ᾿ Τϊδορθεάϊδησα 
Ῥεΐηρ (ο]οννεὰ Ὁγ τυΐη, 50 5841} ορβάΐεπος Ὀε ὈΥ͂ ἰαβιϊπρ' ρτόβρειν, δπὰ 
1πδἴ ῬΓοσροΥ ΤΥ 5841} 6 οἵ [Ὡς Ρατεβὶ Κὶηά, ν]Ζ. ταϊη!βίθσιηρ 1η ἴῃ 6 Ὀτθ- 
δες οὗ ἀοά. ϑ'υοἢ 5εειῃβ ἴο Ὀ6 ἰΠξ 5εῆβε οὗ [6 ψογὰβ τὺ »ἑαραΐ δέ707 "16. 
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(ΠΑΡ, ΧΧΧΥΙ. 1---το. μγεριΐαλ᾽ς κοὐ ἀἰξείαίοι ἐ βαγκὰ ἢ 
αρε γεαα δε7ο7γὲ 126 2εοῤίδ. 

896 Απᾶ :ἰ σϑιηδ ἴο ρ855 ἴῃ 16 ἔουτίἢ γεᾶγ οὗ 7 ῃο αἰκῖπι [6 

366 σὮΔΡ5. νἱΪ. 10, ΧΥ͂. 190, 8ηἀ ἴῃ τείθσθηςε ἴο ἴΠ6 ἰσδα οὗ 1,ενὶ Παυϊ, χ. 8, 
ΧΥΠ]. 5, 7. ΤῊΙΚ 4]50 15 ἴἢ6 56ῆβε ρίνεπ ἴο (ἢ ψοτγάς ἤδγα ἰὴ [ες Ταῦ 
οὗ ]οπδίμδῃ, ἃ ἩΘΌΥΟΥ σοτητθηΐασΥ οἡ [Π6 Ῥτορῃαίβ Ἡ ὨΙΟὮ τεῆθοιβ (6 
νίενϑ οὗ ρίουβ ἘΔΌΡΪ5 οὗ οὖσ 1,οσὰΐδβ τηθ. Ὑγδοες οὗ ἴῃς Δ] ΕΠ] πηοηὶ οἵ 
115 Ῥσοιηΐβα ἃζὲ (1) 5. ἰχχὶ. (2σεδίν Ἀοσενεσ βαυ]οσ τμδῃ (ἢ 15 {{π|6]Ὶ 
[86 πεδάϊηρ οὗ ΨὨΙΟΝ ἴῃ ἴΠ6 Θεαραπαρτηϊ. τ,Δ]κ65. 1 Ὀεϊοηρ ἴο ““[Β6 5οὴς 
οὗ Τοπδαδὴ δηὰ ἴῃς βἢγβὶ οἂρίϊνεβ᾽᾿ δηά ἴῃπ5 ἱποϊυάδβ [Πδπλ ἀπιοηρ ἴδε 
1 ονϊοϑ ἴο ἡ μοτα ἱϊ [611] ἴο οοπάποϊ [Π6 ϑΘδογεᾶ τουϑὶς δηδ Τὁσοδβι ΉΔ]}}Ὁ 
ὯΟ ἀουδὲὶ ἰο σοτηροβε ἔμ6 ψογάβ ἰο ψΒῖοΙλ 11 σχὰ5 βεῖ ; (11) ογαϊ[]πρ' οης ΟΥ 
ἴνο οἴει δῃηά ποσα ΟΌβουσα σγοίδγθῃσθϑ ἴῃ ἴῃς Ο. Τὶ, 1 [ἢ δοςουηῖ οὗ 
[86 τηᾶγίγγάοια οὗ Γατη65 ἴΠ6 [91 (Ευϑε απ, ΖΦ ες. 7 τί. 11. 23) “Ῥηεβίβ 
οὗ [ΠῸὶ βϑοὴβ οὗ ἘδοΒΑ" ἃζὰ βροΐίδβη οὐ; (111) Βϑη)ασηΐῃ οὐ Ταυάοίὶα, ἃ 
7] νυν ϑῃ ἔγάνε]οσ οὐ ἴῃ6 21} σοη(ΟΣΥ, ταθηιοῃ8 ἃ ὈΟΩΥῪ οὗ [εν νῈῸ 
Μεγ Ο411ε6 ἈδΟΒΑΌΪο5, δἀηὰ ψῆοβα οὐδίοτηβ σουτεϑροηθα τὶ ἴποθα 
ἀεια θα 1 7 ετειαίδῃ; (1ν) Ὧν ΝΥ ΟΙΗ͂ (ϑομγραΐ, 1820) ἀξβουθε5 ἃ ὈΟὰΥ οἱ 
ἘΘΟΒΑ ΙΐῈ5. Ὥθὰσ Μεοοα ΨῸ οἰαϊτηδα ἴο θὲ 5οῃ5 οὗ ̓ Ϊοηδάδν. 866 δ». 
δε6,, Φίε, Ατί, Αεολαδέξεε. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧΥΙ. 1--10θ. ΤΕΚΕΜΙΑΗ ΒΒ ΕΟΠῚ, ὈΙΟΤΑΤΕ. ΤῸ ΒΑΚΌΘΗ 
ΑΝῸ ΚΕΑΡ ΒΕΕΟΒΕ ΤΗΕ ῬΕΟΡΙΚΕ. 

1. Απκμὦ ἐξ εαγιθ ο δαδς ἐρ ἐλφ γομεγέλ γα οὗἹὨ δελοίαξί»} ἨἩδξετε τὲ 
μανα [86 ρασζίϊσυϊασβ οὗ [εγειλδἢ 5 τεοοσά ἴῃ ἃ ρειτηδπεηΐ ἔοσῃι οὗ ἴῃς 
βυ  δίδηςβ οἵ ἴῃοβε ρσγορῃβοῖθς ψΕὶο ἢ ἢς πὰ δε αἰζεγίηρσ ἀραϊηβὶ [υἀλὲ 
δηά Τεγυβαίεια. ΤῊϊ5 σμαρῖοσ |ἰκὸ ἴῃς ἰαϑῖ (τ Πεσα 566 ἢοία οἢ νεσ. 1) 15 ἃ 
Ὀτοαῖΐς ἰῃ {86 Ὠἰδίογίοαὶ βεοϊίοη (μα ρ5. ΧΧΧΙ,.----  ]ν.), 85 [Π6Υ ὈοΙῈ ρὸ δαοῖ 
ἴο ἴη6 ἰουτ γεαγ οὗ 7εμοϊακίη. ὙΤΠα διίδοϊς οἡ Γἐγιβαίετα Ὁ Νεῦυ- 
ΟΠδαἀμοζζασ᾿β ΔΓ, ἰὨτουρ ἔεασ οὗ ψΏΙΟΏ [86 ἘΘΟΒΑΡΊϊας μδά ἴδκθη 
τείαρε, οσουχτοα ἴῃ ἴπαΐ γεᾶσ, δηᾷ ἴἴ 15 ροσίδηϊ ἴο ἀεϊειπηϊης βεῖδεῦ 
[Π6 σοτητηδηά ἴο ργεραᾶσα ἴῃς Ἐ0]] νγὰβ ὈΥΙ͂ΟΣ οὐ βροοααδηΐ ἴο [Πἷ5 ανβαὶ, 
Ἐογ ἴῃς νἱενν {Παϊ [6 αἰίδοκ μδᾶ ποῖ γεῖ ἴαῖκεῃ Ῥ]δοθ νϑσ. 29. 15 χιοίοά, 
ψ Ώοτα Ποννονοῦ 566 ποῖΐθ. ἘΕῸΣ ἴῃς οἴδοσ νίαν, ψ Ὡ]οἢ 15 τη ἢ (ὃς τηοτὲ 
δδεανις νὰ ανα [6 Δοῖ5 (α) (μαὶ [Π6 ἢτβῖ σαρίατε οὗ ἡππιρτξοι Ὁ 

ΘὈυ ΒΔ ἀπαζζασ ἰοοκ ρῥἷδοα (566 χχν. σ᾿ 1 ποίθ) ἰῃ (ἢ 6 [Ὠϊτιγο 
ταοῃτῃ οὗ ΤΘμοϊα κί πη 5 τεῖρτι, ἀηὰ ὑγοῦθῦ!Υ ἰΒογεΐογε ΘΑΥ]Ὺ ἴῃ ἴδε ἔου ἢ 
(ς8] θη Αγ) γεᾶσ, δηὰ (ὁ) [μὲ [6 ἘΟ]] νναβ ποῖ γεδὰ {1}} (ῃς: πἰητὰ πποητὰ οὗ 
{πε ΒΝ γεδγ οὗ Τεμοϊαἰκῖτα (νεσ. 9), ἀπά Ἔνεὰ δ] οσίηρ ἔοτ [Βε βίουν ταῖε 
οὗ τὶ ηρ᾽ 'π ἴμο56 ἄαγϑ, πἴηθ τηοηῖῃ5 ψουὰ θα αἰπιοδῖ οὐ χυϊϊε δπουρὶ 
ἴοσ ἴῃ6 οοτηρ!είίοη οὗ βδυοἢ ἃ ψγουκ. [1ἰ 15 ἱτηροτγίδηϊ ἴο ποίϊος πε Ἵσάεσ 
οὔ ἴμεβα δνεηΐβ. [ἢ ομδρ. χχν. ψὰ μβανβ (6 δπῃουμποοιηθηΐ Ὀ]41η1}Υ πιδὰς 
1μαὲ (6 σαρΌν ΕΥ̓ 584}} ΡῈ πὸ {ΠΠ]|ὴρ’ ΟΥ ραββίηρ τηδίίεσ, Ὀὰΐ 5881] ἰδϑβὶ 
ΒΕΥΘΠΪΥ γεᾶτβΌ ὙΠΕΥΘΊΡΟΙ σοπηθ5 αἵ ἃ ἀϊδίαπος οὗ δὲ τηοϑὶ Ραΐ ἃ [εν 
το ἢ5 ἴδε οαρίαγε οἵ ἴῃς οἶἴγ. ὍΘ ἱπάϊρπδίοη νεῖ ψ ΕΙςΘᾺ τιμαὶ Εππὶ 
ἀϊξεϊποι Ρσορἤθου οἵ σαρε ἑν Ὑ νγὰβ τεοεϊνεβαὰ πιυβὶ ον Βανε ὕθθὴ 4υλ!βοά 
ὉΥ ἃ ἔεαῦ ἰῃδί 6 (ῃγεδίεηθα ρυηϊϑητηθηϊ γγὰ5 Ὀυῖ ἴοο ουἹάθθ} σοι 
ὍΡΟΣ ἴδς πδίΐοῃ. ΤΉῊΪΚ ἰ5 {με βίας οὗ βεορὶεἶβ τιϊπὰβ, ψ θεὰ οἢ ἃ βισὶ 
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50η οὗ [οϑὶδῇ Κίηρ οὗ ᾿δῇ, “λα [815 ψοτά οὴθ πηΐο Γ6τα- 
ταϊδΔἢ ἔτοτῃ ἴἢ6 ΤΟΚΡ, βαγίηρ, ΤαΚκα [ἢ6 6 ἃ 1Ὸ]}}] οὗ ἃ Ῥοοϊζ, 
δηά ντιΐα {πετεῖη 41} ([ἢ6 νοτάβ τηδϊ 1 Πᾶνα βρόίβηῃ υηΐο [668 
δραϊηδὲ [5186], ἀπά δραϊηβὶ Τυἀδῇ, δηα δραϊηϑῖ 8411 [ῃ6 Πδίϊοῃβ, 
ἔγτοτῃ [6 ἄδγ 1 ϑράῖα υηΐο ἰἢξ6, ἔγολ [ἢ6 αἀἀγ5 οὗἉ 7οβίδῇ, 
δνεῃ πηΐο [ἢ15 ἄαγ. [ἐ τηᾶΥ 6 ἐμαὶ [η6 Βουβα οὗ ΤυΔἢ Μ}1]] 3 
Π6ΑΥ 411 [86 δν1} ψὩΙΟΝ 1 Ρυτροβα ἴο ἄο υπΐο ἴΠ6πι; [Πα [ΠΥ 
ΤΩΔΥ͂ ΤΟΙΣ ΘΥΕΙΥ ΙΔ ἔοτὴ ἢ15 ΘΝ} ΨΥ ; [Παξ 1 ΤΑΥ͂ [οἵ- 
δῖνα ΤΠΕῚΓ ᾿ΠΙΔΌΠΥ δηᾶ ἘΠΕῚΓ 5, ΤΏδη Τογαηλίδῃ οΔ]]6 4 4 
Βαύυσἢ ἰῃ6 5δοὴ οὗ Νεῆδῃ: δηᾶ Βδγιοῇ ψτοίς ἔγοπι [ἢ 6 
τοῦτ οὗ 7οτεηδ ἢ 411 τὴς ψοχάβ οὗ ἴῃΠ6 Τ.ΟΒΡ, ψῃιοῇ Π6 
ἢδα Ξροϊζκεῃ υπΐο ἢίτη, ΡΟ ἃ 1Ὸ]}}] οὗ ἃ Ῥοοκ. Απᾶ 7ετζε- 5 
ΤΩ] οοτημιδη θα Βαγαοῆ, βαγίηρ, 1 γε βῃυϊ ὑΡ ; 1 οδηποὶ 

ἄδΔΥ, ἜΝ ΔΡΡοϊηϊεα ἴῃ οοηποχίοη ψἱτ [Π6 πδίΐομαὶ ἄδηροσ, ΝΟΥ 
ῬοβϑῖΪΥ ἄχεα ἴοσ ἴῃ6 ἤγχβί δηηπίνογθασυ οὗ (ἢ6 σαρίπτα οὗ [6 οἱἵγ, [6Γ6- 
τοΐδ ἢ ρῖνεβ με Κίηρ᾽ δηα ΡΕΟΡΪΘ ἃ 5ΌΤΏΤΊΔΙΥ οὗ [Ππ6 νναυπίηρ5  Ὠοἢ 6 μα 
ἴοΥ 50 ΤΏΔΩΥ γδᾶχβ βουῃᾶδα 1η {πεῖν δα Ποῦ ἀνδ81]. 

2. 7αἦε “ἦε α γοἱξ οὔα ὀοοξ] Τμδ σοτηπηαηᾶ ἴο 5αδῇ (ν}11. 1) νὰ 
““Ταῖΐζα ἴδε ἃ ρτεαδί το Ἱ]." ὙὍΒα ποσὰ ιιβεἀ ἴῃ ἢΐ5 οδβϑε βονενεσ, που ρἢ 

Ἰῃρ' βοὴ τοϑοϊΐδηςο ἰο ἴπΠ6 δον ᾿ψογὰ ἤθτο, στηθδηῖ γαῖ οσ ἃ 
120 16 οὗ νγοοᾶ οΥ τηεῖϊδὶ, τ ἢ ἃ [Ὠϊη σοαϊίηρ οὗ ψαχ. Ηδσα ἴΠ6 βι θϑίδησα 
ου ΨὩΐΟΝ [Π6 Ῥγορμοῖ ψγα5 ἴο ψεὶϊε γγχᾶ5 ραιοῃιηθηῖ. ὅν σαὶ 5Κίη5 ΨΕΙῈ 
ΒΕ Βεα ἱορεῖποσ δπᾶ αἰίδομεά ἴο 8 σόἹ]οσ οὗ ψοοά δ οῃβ οἵ ὈοΪἢ δηάβ. 
Τε τε ηρ νγὰ5 δυγδηρθα ἴῃ σΟ] ἢ 5 ΡᾶΓΆ]16] ἴο {πῸ το ]οῦβ, 50 ἰμαΐ δ5 
[ἴῃς Ρδτοβτηθηΐ νγὰ5 ρυδυ4}}}γ πηγο οα ἔσοτῃ οπα εηὰ ἴο ἴΠ6 οἴμεσ, [ἢς 
βυσσοοϑῖνα οο]υσηης οου]Ἱὰ ὈᾺ τεαά, Οὐ ψοσζὰ υοίφηῃε (ἴὩαξ ψ ΒΟ. 15 
γοξίρα 122) Ῥοϊηΐβ ΌΥ 115 ἀετίναίίοη ἴο [15 ΟἹ δ σ ἔοστῃ οὗ Ὀθοοκ. 

τὐγὴς ἐλεγείρε αἷξ ἐἦδ τυογα] ΤῊ ψουἹά ὈῈ ἄἀοῃα ἴῃ ρατί ΌΥ ἰσδῃ- 
βου Ιὴρ' ΤΌτ 5ΌΟὮ ΠΟΙ ΑΓΑΓ νΕΙΥ ἔαρ ΠΊΔΥΥ τεοογαβ 85 816 βροόΐθϑη οὗ 
ἴῺ ΟΠΔΡ5 ΧΧΙΙ. 30, ΧΧχ. 2. δηᾶ ἴῃ ρδτῖ οηλ [86 Ρρσορμθιβ Ἰηθλοσυ, ΜὨ] ἢ 
νοι] ΞΌΡΡΙΥ Ηἷπὶ ΨΙ [ΠῈ βυρβίδηοθ δ ΔὴΥ γαῖα οὗ ἴῃ6 ῥτόρἜςοῖα5 
ΜΠΙΟΝ Π6 δα υἰἱεταὰ ἴοσ (Π6 ὑνθηϊγ-χεα γεδιβ οὗ 15 τηϊβϑίοῃ οἢ {16 
50] εοῖβ ἱπάϊςαἰοα ἱπ νεσ. 3. 

8. Ζ2ὲ "παν δὲ τλαΐ ἐλε ἄοιδε 977 γμάσλ...} Οομηραγε ἴῸσ ἃ β' τ]ὰ 
Ἔχργαββίοη οὗ πορεία [πθ85 ομδρ. χχνὶ. 3. Μοδῃίτης ργοῦ ὈΪΥ (566 ποῖε 
ΟἿ ΥΕΥ. 1, ΔΌΟΥΘ) ἴΠ6 σαρίπτα οὗ [ἐγ βαϊθτ μα δἀἀεᾶ ἴο (6 ῥτορῇει β 
Βορε {παὶ [Πὶς ἤπ4] νναγηΐϊηρ ταῖρι Ὀ6 εβδοίμα, 

4. 71.2ε»{ εγεριῖαλ εαἰδεα Βαγκελ] ἨΔδ ἢδ5 Ὀδδη τηθηιϊοηδά δἰτεδαγ 
(χχχί!. 12, 13) 45 ἴῃ Ῥσγορῃοῖβ δἰίεπάδηϊ. ᾿ 

δ. 7 ἂγνῺε στἧμξ τ] 6 βᾶτη6 νοῦ ἴῃ πε οΥὐἱρίῃαϊὶ 15 υϑϑοᾶα σΠΔΡ5. 
ΧΧΧΙΙ. 1, ΧΧΧΙΧ. 15, ὙΠΕΙΕ 1 πηόδηβ ἱπηρτβοηθᾶ. Ἡδγα πόνόνεσ, 1 
ὁδηηοῖ μανς ἴΠπαΐ ἔοτος, ἃ5 ὅἡγ͵χὲ 566 ὉΥ σνϑύ. 19, Ὀαΐ 5 ΠΡῚῪ τηδαὴβ [Πα Ὦς 
ὙΔ5 Ὠἰπασογοὰ ἔγοτη δἀαγαββίηρ ἴῃ6 Ρεορὶς ὈΥ̓͂ βΒοπ6 οδδ6, ὈΧΟΌΔΟΙΥ 
ἀἄδηροῦ ἴο Ὠἷς5 116 ατίϑίηρ ἴγοτη (Π6 δχίσεηθ Ὁῃρορυϊαυ Υ οὗ ὨΪ5 τεσθηῖ 
ὈΓΥΔΠ(68. 

ΤΕΒΕΜΙΔΛΗ.. 16 
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6 5ο ἑπίο ἴῃς μοιβε οὗ [6 ΤΟᾺΡ : {πογείοσα ρὸ ἴῃου, δα τεδά. 
ἴΪῺ τῆς το ]}, ψοἢ του ἢαϑὲ πίε [τῸΠ] ΤΥ του, ἴῃ 6 
σοῖς οὗ ἴῃς ΤΟΒῸ [ἢ [ἢ6 Θδγβ οὗ ἴῃ6 ΡΘοΟρὶβα 2, ἴῃ 1,ΟΕΡ 8 
Βοῦβα Ὁροὴ [86 ἔαϑηρ ἄγ: δηὰ αἷβο μοι 584] τεδὰ ἴἤδγὰ 

η ἴῃ 16 δδγ5 οὗ 41} Τυἄδῃ (μδαΐ σοπις οὖἱ οὗ {ΠΕΣ οἷ65. [1 
ΤΑΔΥ Ὀ6 ἴῃ δγῪ Μ1}} ργεβεηΐ {ΠΕΣ ΒΡ] δείοη Ὀεΐοτα [Π6 Τ.ΟΕΡ, 
Δη4 Μ1}} τοϊυση ἜΘΟΥ ΟἿΘ ἔγομι Ὦ15 δ] ΨΦΑΥ : [οσ ρτβαῖ ὧς [6 
ΔΏΡΟΙ δηά [Π6 ἔσΥ [Παΐ [Π6 ΤΙΟΚῸ ἢδίἢ ῥσοπουηςεα δραϊηϑέ 

8 [15 Ρβορίθ. Αμάᾶ Βαχιοὴ [τς βοὴ οὗ Νεγῖδῃ ἀϊά δοοοσάϊηρ 
ἴο 4}1} [δι Τογεγδῃ τ[ῃ6 Ῥσορμεὶ σοτησηδηᾶεα Πίτη, γϑδάϊηρ 
1ΪῃΏ ἴῃ6 Ῥοοϊκ [ῃ6 ψογαβ οὗ [ῃ6 ΤΟΒῸ ἐπ ἴῃ6 ΤΟΚῸ᾽ 5. ΠΟΙΙ56. 

9 Απᾶ 11 σᾶπη6 ἴο Ρ455 ἴῃ ἴῃς ΠΗ͂ γεϑᾶῦ οὗ 7 λοι πὶ [6 5οὴ 
οὗ Τ7οϑβίδῃ Κιίῃρ οὗ Τυἀδῃ, ἴθ τὯ6 πιῇ ταοπίῃ, ζάαξ [6 Ὺ 
Ῥτοοϊδιπιβα ἃ ἔαβὶ θείοσε [η6 ΤΟΚῸ ὦ 4}} ἴῃ Ῥβορὶδ ἴὴ Τεσὰ- 

. 5816Π|, Δα 20 811] [ῆ6 ῬΘΟΡΙῈ [Πδὲ σὴς ἴγοτῃ [86 οἰ65 οὗ 
το Τἀδῇ πηἴο [ΓΘγβαίθη, ΤΏρη τοδα Βαπιοὴ ἴῃ [ἢ6 Ῥοοῖ (ἢς 

ψογᾶς οὗ 7ϑυθιδῃ ἐπὶ [6 Ὠουδβ6 οὗ π6 ΟΡ, ἴῃ ἴπ6 οἤδιη- 
ὈΕΙ οὗ ἀεδιδηδῃ [ἢ6 5δοηὴ οὗ ϑῃδρῃδῃ [ἢ6 βοπθθ, ἴῇ [6 
ἈΙΡοΥ οουγί σα [6 ΘΛΌΥ οὗ (6 πεν ραῖς οὗ ([ἢὩ8 ΤΟΚΡ 5 
ἤοτ56, ἴῃ [6 6415 οὗ 8]} [ῃ6 ΡΘΟΡΪΘ. 

8. 2056 Μιοείρμρ 4α»] οὐ, α ,ασ -αγ. Τῆδ οὐἱρίηδὶ ΤΩΑΥ Ὀδασ οἰ ἴμοσ 
56 156, 85 ΠΡ ΡΙ γηρ᾽ [μα [Π6 ἀΑΥ ννὰ5 οὐ γγὰ5 ηοΐ ΔΙγεδαυν ἀεσίοχτηϊηθα. 

1. ἐῴφν τοῦ 2γεσομέ δεῖν σεῤῥίζεα 2072} ἸἸΊΘΧΑΙΥ, ἐλεὶγ σρῥίεαϊζζονε 
οὐδ γα. ὍὨδ αἰἰὰα6 οὗ (6 Ρειϊίοηεις 15 ἰγδῃβίεσσεα ἴῃ ἰουρῃὶ ἴο 
τὴς ρΡειΠοη. ΑὟ α Βᾶνα [86 58 π|6 ρῆγαϑββε ἰῇ βενογδὶ οἴευ ρ]δςεβ (χχχνὶϊ. 
20, ΧΧΧΥΪΙ. Ζό, εἴς.), ἀπα βοτηθχηθϑ (χχχν!ῖ, 20, Χ]Ϊ,. 2) νὰ ἴῃ6 πο Σ 
56η56, ΨὮΙΟὮ ΒΑγαΪγ ὈδΙοηρβ ἴο 1 Βοτα, οἵ δοςδρίδῃοδ. 

8. 4.πμώ4 δαγμεᾶ... «ϊα] ἀεοογ αἶρε ο αἰἢ ΤὨῊΪ5 σοηοΐβα κἰαίοτμεηῖϊ ἴῃ81 
Βαγυοῦ ἀἰξοδαγροα [6 σομητλδηας ἰα]Ϊ4 οὐ Ὠΐπι, 15 [Ὁ] ον θὰ ὈΥ (Ὡς 
ἀεί ]οα δοοουηΐ οὗ (ΠΕ βαπὶα ἴῃ ἴῃς βϑυθβεαυθηΐ νοσβθβ. 

9. ἐπ ἐάε μίρίλ γιορτὴ] οἿσγ ᾿ΘΟΘ ΘΓ, 566 νοῦ. 22. Τῇυβ (δ6 ἔδξε 
νὰβ ἠοῖ (παΐ Δπη18] οπα οὗ ἴπ6 βενεηϊῇ τηοητῃ, [6 ΟὨΪΥ βἰαϊεά αϑὲ οἵ 
(δε 1ᾷν ([μαν. χνὶ. 20, ΧΧΙΪ. 27), θαΐ Βρεοία!]ν ἀρροϊπίθα ῥοῦ ΘΌΪΥ, 
ΘΙ Π6Υ ἸῺ ΠΊΘΙΊΟΙΥ οὗ [ῃ6 σαρίιτα οὗ [6 ΟἹ ὈΥ [16 (Βαϊ ἀδϑδῃβ ἴῃ ἴῃς 
Ῥγανίουβ γδᾶσ, οσὐ οἡ δοοουηΐ οὗ [᾿Ἰ6ὸ Ὀ]ον, ρίνθη ἰο ἴδ6 Ἰηπάερεηάδηος οὗ 
16 76νν5 ὈΥ [86 Ὀα[116 οἵ Ὁαγοβουλίβῃ, δηὰ ἴῃς δηϊοϊραϊίοῃ οὗ ἃ βρεϑᾶν 
αἰἰδοῖὶς ἔτοση ΝερυςδαηρΖζαγ. 

10. ἐρ 1λε οἤα»εδ47} ῬτοΌΔΌΙΥ δἱ ἴδε ἄοοσ οὗ ἱΐ, 50 ἃ5 ἴο ὈῈ Βεαγᾶ ὮΥ 
{86 ῬΘΟΡΪδΘ. 

Οσενιαγίακ ἐδε φο7: οὗ δλαῤλαρ ἐδ σογἐδε] ΘΔΑΡΉ δα ντὰ5 Ἀἰπιβεὶ σοσῖ ας 
ἴῃ ἴῃ6 ἀδγε οὗ 7οβίδῃ (2 Κιηρξ χχὶϊ. 3). '᾽ὴΛγα ραῖῃεσ ἔγοτη χχυΐ. 24 ἴδμμαξ 
115 (ἀεγλδγίδῃ ννὰβ ὑσοίμεσς οὔ ΑΒέΐκατη, γῇ νγὰ5 ἐγ ΘΏΑΙΥ ἴὸ [γεσλϑ ἢ, 
Τε 15, οὗ οουχθθ, αἀἰβιίποι ἔσγοσα ἴῃ διμδγίδῃ ταθηϊοηθά χχὶχ, 3. 
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11--το. 7716 οὐ ἐς γεαά δεζογέ 174 2γίμες. 

θη ΜΙοδμαΐδῃ [ἢ 6 5οη οὗ (ὐσειηδιίδῃ, ἴΠ6 βοὴ οὗ Θῃδρῆδῃ, :ι 
δαά Ὠοατ͵ά ουὖἱ οὗ [π6 ὈοοΪΐς 411 [ἢ6 νοτάβ. οὗ [86 Τ,ΟΆΡ, [ἤθ τ:ὰ 
δε ψεηΐ ἄονῃ Ζηζο [μ6 Κιηρ᾽β ἤοαβο, πο [6 5. ΠΡ 6 ̓ 5 σῃδῃ)- 
ΕΓ: δηᾶ Ἰο, 411 [ἢ6 ῥηηοθβ δδὲ {πεῖο, ἐνῶΣ ἘΠΙ5ηδτηα [ἢ 6 
5006, δηᾶ ἢ εἸδίδῃ [ῃ6 5δοὴ οὗ ϑῃοιηδίδῃ, δηὰ ἘΠηδίῃδηῃ 
τῃ6 βοὴ οὗ Δοῆρθοσ, δῃά (διηδγιδῃ [ἢ6 βοὴ οὗ ϑῃαρδδη, δηά 
Ζεάεοκιδῃ [ἢ6 βοὴ οὗ Ηδηδηΐϊδῃ, δηὰ 411 [ῆ6 ρίποθθ, ΤΏΉΘΗ 13 
Μιομαϊδῆ ἀθοϊαγθα πηΐο τΠθπὶ 411 [ῃΠ6 ψογάς ἴ[πδὲ ἢ6 αά 
Βεαγά, ψἤθη Βαπιοῇ τοδα ἴπ6 ὈΟΟΚ ἴῃ ἴδ δῖ οὗ ἰῃ6 ρεο- 
ΗΘ. Ὑμεγείοσα 41} (6 ὑππμοεβ βεηΐ Τεηυαὶ [6 βοὴ οὗ :ς 
Νειδηδῃ, [86 βοὴ οὗ ϑῃο]οιηϊδῃ, [6 δοη οὗ (υβῆϊ, υηΐο 
Βαγιςῖ, βαγίηρ, ΤάκΚα ἰὴ []η6 Παπᾶ [ἢ6 10}1] ψθεσεῖῃ (μοι 
ἢαϑβὶ τεδά ἴῃ ἴῃ6 δδῖβ οὗ [6 ρΡβορῖὶθ, δηὰ οοΐηθ. 80 Βδχιςοῇ 
[6 5οηὴ οὗ Νεῆϊδῇῆ ἴοοκ (6 ΓΟ]] 1Π ἢϊ5 μδηά, δηᾶ σᾶπηα υηΐο 
ἴθ. Απά {6 5αϊά υπίο δίτη, 51: ἀονῃ ποῦν, δηἀ τοδά 1:5 
1 1π Οὖζσ δδ15. 80 Βαγιοῦ τεδᾶ Ζ2 ἴῃ {Πεῖγ βαγθ. ΝΟΥ 1ζ τό 
ΟΆΙΏ6 ἴο Ρᾶ85 Ώδη {πον δά Ὠξδασζὰ 411} [86 ψοσχάβ, ἴθ Ὺ γγεῖα 
αἴταιϊά Ὀοίῃ οὔθ δηά οἵδοσ, δἀῃὰ αἱ υηΐο Βαγιοῦ, 8 ψ1}} 
ΒΌΓΕΪΥ (6}} [ῃ6 Κίῃρ οὗ 411] ἴπΠ6568 ψογάβ. Απαᾶ θυ δϑκεᾶ 17 
Βαγοι, βαγιηρ, ΤῸ ὰ5 πον, Ηον ἀϊᾶσδε που ᾿τϊα 411 [Π6568 

1. 1950 ΤῊΣ ἘΟΙΙ, 15 ἘΕΑῸ ΒΕΕΟΚΕ ΤῊΕΞ ῬΕΙΝΟΕΒ. 

1. ἤσξλεςε Ἡῇτΐελαΐαλ.. λαα ἀφα»γ 1] ΑΞ τὰ ψγὰβ ἴῃ [6 σΠμαπιῦοσ οὗ 
Μιοδδῖδἢ 5 αῖμοσ ἴμαὶ Βαγυομ μδὰ Ὀδδὴ δἱοννεά ἴο τεδα (6 το]], 
(ὐδαλασίϑῃ, δηρσαροά αἵ (Π6 τηοτηδηΐ δῖ ἃ σουης]]} οὗ ἴΠ6 ῥυΐησοϑ ἴῃ ἀποῖδου 
τοοσὰ, ψΟῦ ἃ παίυγα ν 6 ἀδδβίγοιιβ οὗ ᾿δασηὶηρ 85 5001 85 ταϊὶρῃξϊ θὲ [ἢ 6 
Ραγισυϊατβ οὗ ψῃδὲ μα οσουττεά, : 

12. {λέ ἦε τυερεξ αὐτο; 8.66 ποίδϑ οἱ χΧχὶϊ. 1, χχυνΐ. 10. 
Εἰμαΐλαρ ἐδέ :ογε οὗ «“ελδο»] ταθποηθα οἤδρ. χχνὶ. 22. 
14. ϑξελμάξ... Δὲ το» οΥΓ Ομ} ΑἸΤΒΟΟρΡὮ (πὰ ἄχϑὶ οὗ [π6θ6 δτὴθ5 

αἶξο τηθδῃβ ἃ εν, ἀπὰ ἰδ βθοοῃηά δὴ ΕΚΏορίδῃ, Σΐ 15 τηοτα Ῥσορῦ]ςα Πα 
Ῥοῖῃ. ἀγα αἰβεϊ ΠΟΥ ῬΓΌΡΟΣ πᾶπλθβ μεθ. Τθδγα ΤΔΔΥ Βόοῦνανοῦ 51}}} ΡῈ ἃ 
τείθσθῃσα ἴο ΕἸΠορίδη ἀδβοθηΐ πὶ [86 Ἰδαίου Ὡδπγδ. 

16. «512 ασισ"] Τθθθε ψοχάβ ἰαίζοη ΙΓ νοσ. 190 506 .}7 (δεῖ ἴῃ6 
Ῥΐδοθβ ΕΓ ἐΑνουΔΌΥ αἀἰδροβεᾶ ἰοννατάς Βαγιοῃ δπα Τογετηΐδῃ. ΤῊ 
φ41ὴ6 ἢᾶ5 ὈδΟη τρδικοϑα δἰγοδαυν ἱπ ομᾶρ. χχνὶ. τό6. ἘΒαγσυςοΐ ἰοοῖς (ἢ 6 
Ροβίἄοῃ οσά ΠΑ ΥΠῪ ἀϑβυχηθα ὈΥ δὴ Εδϑίοση ἴθδοεσ. Οοιήραγα [λικὸ ἰν, 
20, 

16. εν τυῖγό αὐγαϊα δοίᾷ ο;6 αμαᾶ οἱλεγ] Ἰ᾿ἰϊεγα! γ, Ζλεν ἐγερεδίρα 
ἐὐε᾽» ον ο λὲς πείρλδοι, 1.6. ΤΟΥ Ἰοοϊκοα δὲ δας ἢ οἴδοσ δηὰ γε ] θᾶ. 

Ἦε τοῦνῥ ςγεῖν ἐείῃ ταῖμοσ, Ἧὁ τησδῦ οθσίβὩν ἐκ. Τὶ 15 ἰἢ το Ὑ156 
ἃ ἴπγοδῖ, θυϊ ἴῃ Ἔχργαββίοη οὗ ἃ βοϊδιηη ἀπΈγ. 

11. “ἴσιο ἐϊζοέ ἐδοῖς τυγ116}] ΤΆΏΘΥ ἀοβιτοα ἰο κῆπον Ὠον ἴατ [6 τψοσάβ 

16---.2 
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18 γΟΙας δ Ὧ15 τοστἢ Ἰποη Βαπιοῦ δησπνοτεᾶ τσ, Ηδ 
ῬΙοΠουηςΘα 4}1 [Π656 ψοσὰβ πο πὴ6 νι Ὦ15 τηουτῃ, ἀπ 1 

το ὕτοία ζλεηγε ἢ Ι2Κ ἴῃ [6 ῬοοΟΚ. ὙΠδη 5814 τ[6 ὑπ ΠοΟ5 
τπἴο Βασιςῇ, (ο, διάς [ἢςεο6, [μου ἀπα 7εγεηγίδῃ ; δῃᾶ ἰδεῖ Ὧο 
ΤΩΔ ΚΗΟΥ ΨΏΘΙΓΘ γα ὅέ., 

20---26. 2: ἐς γεαεῖ ξεγογε 1} Ατηρ. 7865 ζαζε. 
Ὁ Απάίδου τθηΐ ἴῃ ἴο {π6 Κιηρ ᾿ηΐο ἴη6 οσουτγί, Ὀυϊ ἴδοῪ 

Ιαϊὰ πΡ [Π6 ΤΟΙ] ἴῃ [6 σὔδηΡοσ οὗ Ἐ]]βἤδγηδ ἴῃ 6 5 ρε, δηά 
αἱ 10] ἃ 811 [6 ψογάς ἰῇ [Π6 δδῖβ οὗ ἴῃ6 Κίηρ, 80 [86 Κίηρ 5εῃὶ 

7Τεμυά! ἴο ἔδει (6 10}}: δηᾶ ἢδ τοοῖς 1ξ ουἕ οὗ Ἐ]Ι5ηδτλα [ἢ 6 
5006 ̓ 5 οὔδει. Απά ΤΕ) τοδᾶ ᾿ξ 1ῃ τὴς δδγβ οἵ ἴδ 6 
Κίηρ, δηᾶ ἴῃ [ἢ6 δδτ5 οὗ 411} [ἢ6 ῥΠησο5 νὨΙΟἢ βιοοά Ὀεϑιᾶς 

2. ἴη6 Κίηρ. Νοῦν [ἢ6 Κίηρ 54ἱ 25: [6 ψητογῆοιβα ἴῃ [6 πἰπΙΒ 
τηοηἢ : δηά Ζλεγε τᾶς ὦ 337γὲ οἡ ἴῃ 6 Ὠξδαγίῃ Ὀυτηΐηρ Ὀείογα 

“3 ἢη. ΑΠπά Ιἴ οἄτὴθ ἴο ρᾶ55, ζζα7 πθη Το υάι Πδᾶ τεδά 
[Υ66 ΟΥ ἔου ἰεανθϑ, 6 οὐζ 1 ψιἢ τη6 Ρεηκηϊίο, δηᾶ οδϑὶ ἐΖ 
Ἰηΐο ἴπ6 γε τῆδὶ τας οὐ [6 Πρασίῃ, υη{}] 41} (ἢ τὸ] να 

ταῖσῃϊ Ὀὲ Βαγις 5 ονῃ, [παι [Π6Υ τοῖρῃὶ Ὀα δΌ]6 ἴο βίαϊε ἴο ἴδῃς ἱκίῃσ [86 
διροιηΐ οὗ ΤεβρΟὨΒ: 1} ἴον ἴοῖὰ ἡ ΒΙΟἢ ταϑῖεα Ὡροη βοΐ. 

19. ὍΟο, ἀἱάς ἐάέε, ἐδοτ α»"α δ εγερεα Δ] ὅ66 ποΐξβ οἢ σνεσ. 5. 
20--26. ΙΤ 15 ΕΑ. ΒΕΕΒΌΚΕ ΤῊΕΞ ΚΙΝΟ. [Τ5 ΒΑΤΕ. 

40. τηίο 1.6 εοεγέ] ἰηῖο ἴῃ 6 ᾿ππεῦ σουχί γαγά, ψΠεσε ἴῃς Κίηρ᾽β δραστῖ- 
τηθηΐβ ΨΕΓΘ. 

ἐλέν ἑαϊά {2} Ἰδεν φανε ἱ» ελανρε, σοτωτηϊοὰ ἴο 58ίε Κδερίηρ. 
21. μῶ ϑ9εε ποῖδ οὔ χχνυΐϊ. 23. 
ὀεσίε)] Ἰ᾿λῖογαγ, αόουε, τείειτιηρ ἴο ἴδε ίδοϊ τὶ [86 Κὶην νγὰ5 
5 δηά ὨἰΞ αἰἰεπἀδηῖβ οἰδηάΐϊηρ, 

422. ἐ» 1}ὲ τυΐρμζεγ-λοσς ἐπε ἐλς πὐρίλ, φιοτ} ϑ6ς ποῖθ οὔ σϑσ. 
ΔΌονο. Ατηοϑβ (11). 15) τηδηςοηβ ὈΟΪῺ νἹηἴοΥ δηὰ βυγτηοσ μουβσο5. “9 
ἰαησιᾶρα 15 ΘΑΒΙ]Υ͂ υπἀογβίοοα ΌΥ͂ δι Οὐδηῖϊαὶ. [1ῃ σοϊημηοῦ ρατίδηος ἴῃς 
Ἰονγασ Δρασίτωθῃηϊβ ἃγβ 5, ΤῊ ]Υ εἰ ὁεῖ---ἰμα μουβ6; [86 ὈΡΡεΥ 15 ἴς αἰῥγεζ, 
ΜΝ ΠΙΟΒ 15 [6 5ΌΠΟΣ ἤοῦδα, ΕἸΥΟΙΥ τοϑρθοῖδρὶα ἀπε! !ηρ μ45 ὈΟΙΒ... 
ΠῚ [656 δῇ οὐ ἴῃς βϑὴδ 5ἰοσεύ, ἴδῃ [186 Ἔχίθγῃδὶ δῃηᾶ δἰτὺ ἀραγίπηθηὶϊ ἐς 
[ῖΠ6 συϊητηοῦ ἀοίέδε, απὰ ἴπδῖ ἴοΥ ψ]ηἴοΥ 15 ἴῃς ἰηζοείοσ δηἃ τλοσα βμοϊϊογοὰ 
τοοῖθ. [{ 15 σᾶσε ἴο τχδοῖ ἃ (ΔΏΥ ψὩΐοἢ μᾶ8 Δ ΘΠ ΓΕΪΥ ϑερδαγαῖς 
ἀνθ! ηρ ἴοσ βυμητηον."--  ᾿βομίβοη, 724 Ζαμά αμα τε Βοοξ, Ῥ. 300. 

ἔλεγε τας ὦ 3γεὲ ο»ε ἐλε ἀεαγίά ὀμγρῖη}} Ἐατίβ ἀγα πϊπόνη ἰη ἐμ 
Ἐλϑι. Βδζίοιβ. οοῃίδιηἰηρ σἤδσοοαὶ ἃῖὰ μἰδοθὰ ἰῇ 8 ἀεργεοϑϑίοη ἴῃ ἴῃς 
τοῖα 16 οὗ ἃ τόοοῖὴ ἴογ ρυγροβεβ οὗ νδιηϊηρ, Ἐοηάες {πεσείοσα Βασο, 
109 δΓΘ- ὍΔ: τυᾶς δε». 

ῶ33. ἰδανε:}] ῬΆΩΘΒ, ᾿ςογα]γ, ,οἸάδίρρ᾽ ἄοονς, τεϊεττιηρ' ἴο [6 ογάϊπα τΥ 
Διτδηρσοτηθηῖ οὗ ἴῃς τε τηρ᾽ 45 ἀδξοσθοα ἀῦονα (83ε6 ἢοΐ6 Οἢ ψεῖ. 2). 
2εμπξρἶ] ᾿ἰΐογα γ, το δε» ξρέζέ. 
ο" {Δ δεαγίλ] ἴπ 06 ὅΣθ- δ. 
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σοπϑυσησά ἴῃ [6 ἔτεα ἰῃδι τὐας οἡ [Π6 Πεαγίῃ. Ὑεῖ ΠΘΥ ΜΟΙ ας 
ποΐ δίγαϊἉ, Ποὺ σϑηΐ {ΠΕῚΓ ρδιτηθηΐβ, μοζλον ἴῃ6 κἰηρ, ΠΟΥ 
ΔῺΥ οὗ 15 βοσνδηΐβ (παὶ Ποασά 4}} [π6856 οσάβ. Νονοσίῃθ- ὡς 
1655 ΕἸΠΔΙ ἤδη δηά 6]αϊδῃ δηαὰ (σοσλαυδῆ δά πιδάθς 1ηΐοσ- 
ορϑϑίοη ἴο [6 Κιηρ ἴῃαΐ ἀξ ψου]Ἱᾶ ποῖ θύσῃ [Π6 τ0Ὸ}}: Ῥὰϊ ἢ 
σου ποῖ Ὦφαγ Ώο. Βαυῖΐ (6 Κίηρ σοτηπιδηεδα {6 ἤ τη 66] 26 
[6 5οὴ οὗ Ηδιηγλθ θοῦ, δηα ϑογδιδῃ [ἢ6 βοὴ οὗ Α Ζιῖδὶ, δπάᾶ 
ΘΒΘΙΘΔῃ [Π6 5οὴ οὗ ΑΒάθΕΙ, ἰο ἰακα Βαγιοῇ [86 βοῦς δηὰ 
7ετειαιδὴ [86 ρσορδεῖ: θυΐ ἴ[ῃ6 ΤΡ δΙ4 {Π6 πῃ]. 

2η--32. 7’ς οὐμζορις γέ- 107 122621. 

ΤΠΕη ἴῃς σψοτζὰ οὗ [6 1ΟΕΡ σᾶτηδ ἴο ΓΘγεγηϊδῆ, δέον [δας 327 
[ὴ6 Κιηρ δαᾶ Ὀυτηΐ [ἢ6 το]}}, δηᾶ [ὴ6 ψοτᾶάς νη θοῇ Βασιοῇ 
στοία δὲ [πΠ6 τηουτῃ οὗ 7εγεγηϊδῇ, βαγίηρ, ΤαΚΟῈ ἴἢ66 δρϑίῃ 28 
ΔΏΟΙΠΟΣ το ]}, δηᾶ πεῖ ἴῃ 11 411] [Π6 ἔοστηεσ ψογάς {πὶ Το 6 
ἴῃ τῆς ἢγβε τῸ]}, ψβιοῇ ΘΒ οϊακίτα τἢ6 Κίηρ οὗ Τἀδῃ ΠΒαιῃ 
Ὀυγαῖ. Απά (μοι 5ἢΔ}0 54Υ ἴο [ ἐμοϊακίῃ Κίηρ οὗ [υἀδΔῃ, ΤῊΣ 29 
βϑ ἢ [ῃ6 ΤῸΒῸ; Του Παϑὲ Ὀυγηξ [Π]15 ΤΟ]], βαγίηρ, ΨΥ ἡ 
αϑὶ ἴοι ττδη (Πογείη, βαγίηρ, ΤῊΣ Κιηρ οὗ ΒΑΌΥ]οη 584]} 
ΘΟΥΙΔΙΗΪΥ οομὴς δηᾶ ἀεβίσου (15 ἰδηᾶ, δηά 58}4}} οαῦβδε ἴῊ 

24, Γαΐ ἐΐεν τὐεγε κοΐ αὔϑαϊζά.. κεΐλεν ἐλε ξίηρ) (Οοηῃίταβι τ ἰηϊς 
ἴῃς σοηάυςὶ οἵ ἴδε Κἰηρ᾽5 ἔλίῃοσ ἤδη [6 Ἡον]Υ ἰουπα ΒΟΟΚ οὗ [86 ἊΨ 
ψγὼῸῈ5 Ιεδα ἴῃ 9 δδῖβ (πα ΘΟΙΊΡΑΙΘ 1 Κίηρδ χχὶ. 27). οβίδῃῃ οἱ (ἢδί 
οσοαϑίοῃ ἴῃ ΞΟΥΙΟΨΗΙ ἀἰβυΑΥ σεηΐϊ Ηἷβ σαϊτηθηίβ (2 Κίηρϑ χχιΐ, 11) Ὀαΐ 
ἢἷθ 500 ΠΟῪ χεηᾶς ποί ἢὶς ραιτηθηΐβ, Ὀυΐ (86 ΕΟ]] 156}, Απμᾶ ἰἢ5 

ΑΥΑΥ “15 ἰαςί σἤδησε, ἢϊς5 145: ΟΠΕΥ ΟὗὁὨ ΤΩΘΤΙΟΥ͂ : 8Δηα 45 ἢ6 [γον 
(6 ἴοτῃ ἔγαστηεηΐβ οὗ ἴῃ6 ζχ0}}] οἡ [6 ἥτε ἢ6 (ἄγεν (Π6σα 1π βγτροὶ Ὠ18 
ΤΟΥΆ] μουξε, ἷ5 ἀοοπχεά οἰΐν, [ῃ6 ἰετρὶθ, δπα 4]1] 16 ρεορῖα οὗ [ἢ 6 
Ἰαηὰ."----52. Οο᾽Μ7:2. 

24. 507 αη}, οὗ δὲς σεγυαμῖ5] ΤὨϊΪ5 σαηποΐ τεΐεσ ἴο [6 ῥσίποθβ, ΨΠ}0, 
ἃ5 ὸ Πᾶνα 566} (νεσ. 16), νγεσε ὈΥ̓͂ ΠΟ τηθδῃ5 οὗ ἴῃς Κίπρ᾽5 τηϊηά. 

26.Ὀ Ζἰμαίλαρ... Ζαα γεασῖς ἐρεζεγείς: 102] 966 ποίο ου χχνΐὶ. 22; 850 
ΟἿ χχὺύϊ!. 18. ΕἸηδίηΔῃ 56 ΘΙῺ5 ἴο ἢᾶγα οπμδηροα 5 Υἱεοὺν οὗ [Ὠἰηρθ, ἃ5 ΝΕ 
πὰ δὲπὶ ἤδσα 50 ἐποσουΡὮΪΥ οα ΓἘγου δ} 5 5ἰά 6. 

26. {2.4 “ογε 97 αρενεείσοῦ] Α5 [Π15 πᾶπλθ τὶρης Ὅ6 στοηδογεᾶ Ζλέ 
Ζίρρ, βοτὴὼθ ψουϊὰ ἴακα 1ξ 580 στε, υπαάουβίδηαϊηρ ἰμαΐ Τογαῃπηθοὶ νγὰς 
76 Βο δῖ πλ 5 βοὴ. [1ὲ 15 ΒούΈνΕΣ 1ῃ 411 ΡσοραὈ} }Ὑ ΒΙΠΊΡΙΥ ἃ ΡΤΟΡΕΣ 
ΠδῖΏ6. 8366 ΟὨΔρ. Χχχχν]. 6. 

47]--32͵, τῷ ΟΟΝΤΕΝΤΘ ἘΕ-ΨΕΙΤΤΕΝ. 

29. 727: ζέίηρ οΥ Φαὐγίοης σλαϊ «δγίαζρεἶν “0716] 8.66 Ὠοΐθ οἢ ὑυδυ, ἵἱ.: 
ΤῊ Ἔχργαϑϑίοη ὈΥ̓͂ ΠΟ ᾿ῇδδῃβ ὕσονθβ ἴα ἴῃς Κίηρ᾽ οὗ Βα γ]οη δᾶ ποῖ 
ζο εγ ὁ τελῆν, 11 15 ῥσόθαῦ ας ἴπδὶ [5 ΡΥΟΡΏΘΟΥ νγὰβ υἱἱετοᾶ δῇον 
ΒΌΟΙ ἃ νυἱϑιίδϊίίοη, ἃ το 655 βυθοῦ αἰβαϑίοσ δονενοσ ἔμδη δαὶ 
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30 Παᾶ56 ἔτοπὶ ἴπθηο6 τδηῃ δῃηά ῬεαϑσῖΡ Ὑπμοτζγοίοσγα τῆς 541 1ἢ 
[ἢ6 1.0ῈΡ οὗ Τεμοϊακίτη Κίηρ οὗ ᾿υὐδῃ ; Ηδ 5141} πᾶνε Ὡοπ δ 
ἴο 511 ὕρου (86 ἰἤσγοης οὗ αν! : δηᾶ ἢϊ5 ἀεδα ὈοαΥ 5841} 
Ὀ6 οαϑῖ ουὖΐ ἰῃ [86 ἄδγΥ ἴο [ῃ6 Πδαΐῖ, δηᾶ ἴῃ τὯ6 πρῃς ἴο [6 

8: ἴτοϑί. Απᾶ 1 1} ρυηδῆ Ὦπ δηᾶ ἢ15 βεθα δηᾶ ἢϊ5 5εῖ- 
νδηΐβ ἴοσ {ΠΕΙΓ ἸΠΙΔΌΠΥ ; δηά 1 ν1}} ὑπηρ ΠΡΟ Ποῖ, δηάᾶ 
ὍΡΟΙ (ἢ6 ᾿ΠΠΔὈΙ 45 οὗ ΤΕ πι54] 6, δηα ὉΡοῚ ἴδε τθῃ οὗ 
Τυάδῃ, 41} [86 εν} ταὶ 1 βανῈ Ῥγοῃουησδαᾶ δραϊηβὲ ἴΠ6 πὶ; 

381 ὈθπῚ [Π6ῪΥ πεδυκεηθα ἢοϊ. Τῃδη τοοΚΚ Το γε δῃ δηοίδογ ΤΟ]], 
δηὰ ρᾶνα 1 το Βαγοι [ῃ6 5βοῦθ6, [ἢ6 5οη οὗ Νειδῆ; 0 
ψτοία {πογοὶῃ ἴτοπλ [ἢ6 τηοιἢ οὗ Τεγετ δὴ 411} [ῃἢ6 ψοσαβ 
οὗ [86 Ὀοοϊς ψὨΏΙοἢ 76 ῃοϊαϊκίτα Κίηρ οὗ ἀλη δὰ Ὀυτηΐ ἴῃ 
(ῃ6 ἔγε : δηᾶ ἴἤετα ψεῖς δααρα Ὀθϑιάθβ πηΐο [ΔΘ ΤΏΔΩΥ 
κε ψοχγάϑ. 

σηαρ. ΧΧΧΥΊΙΙ. 1τ---.- Ζεάώεζίαλ᾽ς γεῖργι. Ζ722 ϑέσρε οὗ 1.2 
εἶν ἐς “εριδογαγίν γαϊδοί, 

87 Απά Κίηρ Ζεάεοκιδῆ τ[ἢ6 βοὴ οἵ 7οβίδῃ τεϊρηῃθα ἰηβιθδά οὗ 
Οοηϊδῃ τ[ῃ6 50η οὗ 7εῃοίακίγη, ψῇοση ΝΟ ΔαΓΟΖΖΑΓ Κίηρ 

ὁ Οὗ ΒΑΡγυ]οὴ τηδάς Κίηρ ἴῃ τῆς Ἰαηὰ οὗ Τπἀλῃ. Βιιξ πΕΙΙ ΠΟΥ 

Ὑ ὩΙΟΝ Τεγεσαϊδἢ ἤογα [Ὠγοαΐθηβ, δηᾶ ψὩοὮ ἴῃ σοηβεαυδηοσα οὗ ἴδα ἱπὶ- 
Ῥεηϊΐεηοε οὗ Κίηρσ δηᾶ ρΡεδορὶε ἀ]4 ἃ ἔενν γεαῦβ ἰδίθσ οοσηδ ἴο ρΡᾶ55. Τῆς 
ἀεβίσυσοη νγὰ8 σαστιεα 511} ἔασῖ μου ἴῃ [6 βδοκίηρ οὗ (ἂς οἰ δἱ ἴδε επά 
οὗ Ζεάεκίαῃ᾽ 5 τεῖρῃ. γε ρσαΐδεσ ἔγοση (ἢς νοῦβα (πὶ ἱξ τγαβ [δ ἰς [Ὠγεαῖ 
[μαῖ τηοβὶ ϑἔϊττεα [ἢ6 Ἐ κου ιρῳ τε συλ οὗ τῃς Κίηρσ, ὙΒοβα 5ρ1Πἰ νγὰβ 
ΤΟῦΔΌΪΥ αἰτοδαν ομδίε Ὁ [86 Βυτῃ])Ἔ,αῖοη ψὨΪοἢ 6 δηὰ ἢΪ5 ΟἿ δὰ 
δἴε!Υ υῃδοσζρο!α. 

80. 422 :λαΐ ανε μοριδ ἰο σἱξ τονε ἐλ ἐλγορδ οὗ ϑαυΐα ΤᾺ Ῥοϊηϊ οὗ 
ἴδοι Ὧε νγὰβ βυιςοεεάεα ὈΥ Ὠὶβ 5οὴ 7εῃποϊδοβίη, Ὀμχϊ 6 νγὰβ ἱπηπλθα δι οὶ 
Ὀαδίερσεα ὈΥ ΝεῦυομαάποζΖζαν, δπὰ δἱ ἴῃς επὰ οὗ ἴχεε τοητἢ5 οδιτίεα ἴοὸ 
Βαῦνγίου. ὅς δισίῖμπεσ ἴῃ Ὡοΐα οἡ χχὶϊ. 320. 

Δὶς ἀδαα ὁοαγ τλαζί δὲ εατέ φϑ] 8.666 ποῖδ οἡ χχὶΐϊ. 19. .ὄ 
82. α»α 1ἦεγὲ τυέγὲ αὐαφα.. παρ δὲ δε τυογα] ἤπις βοςοοπὰ ἘοΪΪ 

τῃετείοσα, 51}}} ρσγεβεσνεᾶ ἴο ὰ5 ἴῃ (ἢς δδυ] ον ομαρίετβ οὗ ἴῃς Βοοκ, ἰ5 
{]16γ, ἴδῃ παῖ ν ῖο ἢ νγὰβ τεδαᾶ ἰὴ ἴῃ δατβ οἵ [6 ρεορὶς, δπὰ μοὶ 
οοπίαϊπεά Ὀτγίείεσ ὀχίγαςίβ ΤΌΤ] ΤΏΔΏΥ γδδῖβ Οὗὁἁ Ῥγορῇθοίεβ. 

σηαρ. ΧΧΧΥΙ͂Ι. 1--δ. ΖΕΡΕΚΙΑῊ ΝΒ ἘΕΙΟΝ. ΤῊΕΞ ΘΙΕΘΕ ΟΡ ΤῊ 
ΟΙΤΥ 15 ΤΕΜΡΟΒΑΞΚΙΙΥ ἘΑΙΞΕΡ. 

1. 4,ά Ζίγισ Ζεάεξίαλ.. γείργι5 4 ἩοτῈ νὰ τεϊυσῃ ἴτουῃ ἰδ ἴπνο 
δυο Ποῖῖσα] σμαρίθυβ νν οι σοηοετηθά ἴῃ {ἰπιὸ οὗ Τἐποϊακίτη ἴο ἴῃς ἰαΞῖ 
ἔμν οἵ Τυἄδῃ, δηὰ [πδ΄ δγσαῖϊνο (Ὀοραη οἢδΡ. Χχχὶὶ.) οὗ [Π6 ἰαϑὶ ΝΟ γδαῦβ 
οὗ [αἴ τηομδυο μ᾿ β σεῖρῃ. Ἵ 

τυλον; Δεύμελασγέσσαγ.. »παας Ζίρ0} ἰ.ε. Ζεάςοκίαἢ, ὅες 2 Κίηρϑβ 
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ἢδ6, ΠΟΙ 5 βουνδηῖβ, ΠΟΥ ἴῃ6 Ῥθορὶδ οὗ [ἢ Ἰδηά, 414 Ὠδατίοη 
υηΐο [6 ψογάς οὗ [Π6 ΤΟΚΡ, ψ οἢ ἢδ 5Ρ4 Κα Ὀγ [Π6 ῥτόρῆδι 
Τετοδῆ. Απά Ζεάεσκιδῃ [86 Κιηρ βεηῖ 7εἤποδὶ (ἢ6 βοὴ οἵ 3 
ϑΠ6]ε Δ ἢ δηᾶ Ζερμδηῖδῃ ἴΠ6 5οὴ οὗ Μδδβεῖδῇ [Π6 ῥτϊθβὶ ἴο 
[Π6 Ῥσορδεὶ [Θγει δῇ, βαγυίηρ, ῬΙΔῪ ΟΝ ὑηἴο [6 ΓΟΒΡ οὐγ 
Οοά ἴογ υ5. Νοῦν 7εογετη δῇ οᾶσὴθ ἴῃ δηᾶ ψεηΐ οἷ ΔΙοΩΡρ 4 
ἴΠ6 ΡΘΟΡΪΘ: ἔοσ {86 Ὺ μδᾶ ποῖ ρυΐϊ ἢ ἐρμίο Ῥγίθδοῃ. ΤἬΘη 95 
ῬΠΔΓΔΟἢ 5 ΔΙΤΩΥ Ῥὰ5 οοίὴθ ἔοσίἢ ουὖἨξ-οῖ Ἐργρί: δηὰ ψῆδη 
[6 Ομαϊάδδης (μας Ὀεϑιεσεά 7αγβαϊθπὶ ἤξασα Ἐάἀϊηρθ οὗ 
[26 πλ, {πε Ὺ ἀεραγίεα ἔτοσῃ 1 γαβαϊθπλ.. 

6---ικιο. Μλγεριζαλ 7ογεζεές 124 γεΐωγη οΥ 156 Ολαζδαεαπς. 

ΤΠδη οᾶτης ἴπε νοτζά οὗ [ὴ6 ΤῸ ΒΡ πηΐο [Π6 Ῥτορῃοῖ 7ε6τα- ὁ 
ΤηϊΔἢ, βαγιηρ, Τῆϊ5 βαιῖἢ (Π6 ΤΟΚΡ, ἴμ6 Οοὰ οἵ ϑγδεὶ], ΤΒιβ 7 
5081} γα 540 ἴο [6 Κιηρ οὗ Τἀα]}, [Π4ἴ 5δεηΐ γοι τηἴο τὴς ἴο 
Ἰηψαϊγα οὗ τὴξδ ; Βεμοὶά, Ῥμαυδοἢ 5 ΔΙΤΩΥ, ΜΏΙΟΝ 15 ΟΟΠΊΘ 
ἔουτἢ ἴο ΒεΙρ γοῦ, 5841} σείυσῃ 29 Ἐργρί Ἰπῖο {ΠΕ ῚΓ οὐ Ἰδηά, 

Χχὶν. 17. ὙΠοθα ἤτβί ἴγὸ ψΕΙβ65 1.6 ἃ ϑβοχί οὗ 5ἰςοίοἢ οὗ ἴδ6 ροβιΐοῃ 
οἵ αἴαϊγβ. 

8. “4.4 Ζεάεξίαλ 1.ε ξίρερ' σε ΤῊΪ5 π᾿ βϑίοη ἰοοῖς οἶδος ἰαΐοσ [ἢδη 
(μαΐ χεϊαϊθᾶ ἴῃ οἤδρ. χχὶ. 1,  ὨΙΟἢ ψὰ5 βοΐ ἤθη ΝεὈυςδάηθΖζαγ᾿β 
ΔΥΓΩΥ Ῥ͵,ἊΑ5 ΔΡΡΙΟΔΟΒΙΩρ [ογυβαίθη. []}ἢ (ἢἰβ οαᾶβα οἡ 186 σοῃίγδγ" ἴῃ 6 
δίερε ῃδᾶ Ῥερυῇ δηὰ ὕξϑῃ σαϊβεά, δηᾶά (86 ἤορεϑ οὗ ἴπΠ6 ρβεορὶες ψεσα 
Ἔχοιϊθα ἴῃ σοηβεαθδηςα. ι 
ϑελεεαῇ Ιῃ ομᾶν. ΧΧΧΥΙΣ. 4 Ὧδ Ῥτόροβεβ [μαΐ 7εγευλδῃ 5ῃουϊὰ ὈῈ 

Ῥυϊ ἴο ἀφαῖῃ. 
ΖεῤὝῥαρμέαλ)] ἴῃ 6 ἀἄδρυιν ΒΙρῃ-Ὀτϊεσί. 866 οὔδρβ. χχὶἊ ὺ, χχὶχ. 25, 1ἰϊ. 

44, 26, λ7. 2 Κίηρϑ χχν, 18, 20, 21. 
γαν ποτ τερο 24 Ζογαά ομ» σοά 707 5] Τῆοτγε βεθηγεά ἴο θὲ ἃ ἢορὲε 

{Παὶ 45 1 (06 [ἰπ)6 οὗ Θομημδο οΥ ᾽5 ἰηναβίοη, με ΗἩδΖοϊ δῇ νγὰ5 Κίησ 
(: Κιηρσβ χῖίχ. 35), ἴῇοσα τηῖρμί ἤονν Ὅς ρσίνθῃ 1 ΔΏΞΜΕΙ ἴο ὈΓΑΥΘΓ ἀ 
τη οΌ]ου 5. ΟνοσΣΟΥ οὗ [πε Ἰηνδάϊηρ᾽ Ποβῖ. 

4. εὔρη ἐρε αμα τορι ο“2] Μ85 51}}} ἴτϑϑ, μαά ποῖ βυβεγεά δγτγεϑί. 
Ὑμδὲ ννὰβ ἱτητηθαϊδίοὶυ ἴο (Ο]]ονν. 

ὅδ. τὐλεγε 146 Ολαίάξανιες.. ἀεαγαῖ ζ:δἤρερς ΟΣ ἐλτνι, ἐλεν ἀἐεῥαγίεα] ὅ8ες 
Ὡοῖεβ Οἡ χχχῖὶν. 8 δῃά 21. δ᾽), ὅο ποῖ Κῆον ψμεῖδοῦ ἴμ6 τεῖγοαϊ οἡ ἴπ6 
Ρϑτὶ οὗ ἴῃς Ἐργρίίδῃς ψΒΙΟΒ ΤΟ] οννεὰ ψὰ5 ἀπε ἴο 8 ἀείεδαϊ τότ (Π6 
ΟἸδι ἄδοδῃς, οσ ἢοῖ. Τδα ἰδίου βοοῦχς [ἢ6 σηοβῖ ἤδίυσγαὶ σοηβίσυσοη οὗ 
(δε νοσχὰβ νη σῇ δημὰ νϑσ. 7. Ῥῃδυδοῦ- Πορῆτα (οα]]οὰ ΑΡρτῖθ5 Ὁγ Ηεσοά- 
οἰι5), ΔΙ Βουρ ἢ δὴ δἰ γ οἵ (6 Κίηρ οὗ υάδῃ, γεῖ ψου]ὰ ἔδ6] 1 ἃ βἜγίουβ 
τολῖίοσ ἴο οοῃηβ ίδεθ ἴο ἴδοα ψι ἢ βυοἢ ἃ οτος 85 ἴμπαϊ νυν ῃο ἢ ΝΕΟυςΠαά- 
ΠΟΖΖΆΣ ῬγὙᾶ5 Δ0]6 ἴο Ὀσίηρ ἰηΐο [6 πε]ϊὰ. Εογ 115 ῬΒΑγδΟ 5 σεῖρηι δηὰ 
ονεσίσου" 566 ποΐβ ΟἹ οὔδρ. ΧΙΥ. 30. ' 
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8 Απὰ (ἢς Ομ] άδθδηβ 5841] σοὴς δραὶη, δηῃὰ ἤρῃιϊ δραϊηδί (ἢΪ5 
9 Οἰἴγ, δῃᾶ ἴδακα 1ἰ, δηᾶ θύσῃ 1 ἢ ἄστθ. ΓΏυ5 βα τς 
ΙῸΚΡ; Πεδοεῖνα ποῖ ὑοῦ δεῖνεβ, βϑάγίηρ, ΤῊΣ ΟΠαδιάθδῃβ 

:ο 508]} 5ΌΓΕΙΥ ἀδρατῖί “ΤΌΤ 15: [ῸΓ [Π6Ὺ 5}4}} ποῖ ἀδβρατί. ΕῸΓΣ 
τὨουρἢ γε δά βιαιτεη [ῃ6 80]6 δῦ οὗ ἴη6 (δι ἄθδῃς 
[δὲ ἄρῃς δραϊηϑδὶ γοῦ, δῃηᾶ ἴπϑγα τετηδίηθα ὀχνζ πουηάεδὰ 
τΆΘη διηοησ Π6τὰ, γέζ 5Βῃ 01 ΤΠΘΥ͂ σαἶδα ΠΡ ΘΥΕΙΥ τηδῃ ἴῃ ἢ]5 
τοηΐ, Δηα Ὀατη [ἢ15 οἱἵγ ἢ ἤγα. 

11--15. ΖΜ γεγιϊαλ ἐξ τοῖχοι μη4127 ὦ »ηἶεμρ 67 ἰαγαζηρ ἀγα 
ζ»27150γ 6. 

᾿ς ΑΠΑΪΕ σδὴ6 ἴο ρ455, ἐλαξ ἤδη [6 ΔΥτὰγ οὗ ἴῃς (μα ἄθδῃβς 
νγὰ5 ὈσΟΚΘὴ ΠΡ ΠΌΓΩ [ἘγΌ ΒΔ] θὰ ἔοσ ἔβα οἵ ῬΠΑγΔΟ 5 ΔΙΤΩΥ, 

12 (ἤδη Τογειηϊδὴ ψγοηΐ ἔτ οὐἱὐ οὗ 76 βδθ ἴοὸ ρὸ ἐμζο ἴῃ6 
ἰδῃηα οὗ Βεη͵ατηΐη, ἴο βεραΐαίε μιταβοὶ τἤδησα ἴῃ [ἢ6 τα ϑῖ 

6---10. ΤΕΚΕΜΙΑΗ ἘΟΚΕΤΕΙ.5 ΤῊΕ ΚΕΤΌΕΝ ΟΕ ΤΗΕ ΟΗΑΙΌΑΛΑΕΑΝΞ. 

8. ΤῊ ῥσορβδεῖ 15 σαζεῖιὶ ἰο ἰδᾶνθ ἢ0 στουηά ψῇϑδίενοσ ἔοσ Βορα. 
10. 22.εγὲ γοπαϊγεα διεξ τυοτέραϊφα γ:532}] Οὐ νογβίοη 1{41]5 ἴο σινο ἴῃ 6 

Ὁ]] ἔοτος οὔ ἴᾷς Ηδῦτγεν, ΜΕ σἢ ἰ5 ἴμδὶ ἐνθη ἸΒουρὴ Ὀαΐ ἃ ἔενν ἱπαϊ νἀ παὶς 
τεπιδηθα, δηὰ ἴμο56 βενεσοὶν πουηάεα (Π]}Εγὰ]γ, ᾿σαηβῆχεαά), [ΠΥ πνουἹά 
Ὀ6 τιογ6 [Π8ῃ ἃ τηϑίοἢ ἔοσ (88 7ενβ. 80 δευϑ η]} 85 1 (ὐοδ᾽ 5 ρυγροβα 
ταὶ 7εσυβαθῃ 5ῃου]α Ὀ6 ονεπἤσγονῃ. 

«υοιγ4126] Τῆς 5δὴς ΗδΡ. ψνοτγά 15, δοοοζάϊηρ ἴο (ἢ6 σοτητηοῃ στοηοῖ- 
ἴὴρ, υϑϑα ἴῃ ἃ 5ΒΕΟΟΠΟΔΙΥ 5656 (““ 5. ΠΟ Κοὴ [Ὠγουρ ̓} οὗ ἴῃοβε ἀγίῃρ οὗ 
ὨΌΏΡΕΟΙ 1ἢ 1Ἄτη. ἵν. 9. 866 ΒΟΟΥΕΙ ποίεε ἴῃογα. 

11---ὔ, ἸΕΚΕΜΙΑΗ 15 ΒΕΙΖΕΏ ὉΝΌΒΞΕ Α ΜΙΘΟΝΘΕΕΆΒΘΤΑΝΌΙΝΕ ΑΝῸ 

ἹΜΡΕΙΒΟΝΕΘ. 

11. τυᾶς ὀγοξενε 42] 856 ποῖε οὔ χχχῖν. 21- 
18. 0 τέῤαγαζε ἀτ»εδε7} ταῖμεσ, ἤο Ῥδῖκθ μ18 ροσχίλοσι. Τῆς Ἡεῦτεν 

ὶς ἀβίους. ΤὨδ νου τρθδηβ 11 ΕΥΔΙῪ 29 ἐαμδέ ἐρ αἰ σέαξ, ἀπὰ Ἀδπος τ86 
Ὀεξὶ ἐχρίδηδίϊοῃ ἤδῦα βθοτβ ἴο Ὀ6 ἴο ταίεζ 1 ἴο ἃ ροσίΐοῃ οὗ Ἰἰαηά τη ἴδε 
πεὶρῃρουτῃοοά οὗ Απδίΐμοιἢ Ὀεϊοηρσίησ ἴο ἷπι. Ηδς νου παίυγα! 
ΠΝ ἴο ἴακα [Π5 Ορροσίυ πε οὗ βεουγηρσ ὨΙτηβαὶῇ ἴῃ ἴῃ ροβϑεββϑίοη οὗ 
ἱΐϊ, 50 ἴδ δς 6 τηϊρῇϊ, ραγιϊο ΑΥΪῪ 85 [πε οἰτουτηβίδποοβ οὗ (ῃδ βίερε, δπὰ 
ἨϊΞ Κπον]εάρε (παῖ ἐξ ννὰ5 ΟἿ]Ὺ ταϊβθα ἴοσ ἃ (ἰτη6, ψψου]Ἱὰ τηᾶκα ἰδ Ὡδοδ5- 
ΒΑΙῪΥ͂ ἴοσ δὶπι ἴο ἀο ἢὶβ υὐηοςῖ ἴο ῥγονϊἀθς Βἰπιβαὶέ ἢ [6 πιοδῆς οὗ 
βιυρδιβίθηςθ. Αποίπου γοπάουηρ 15 [μαΐ οὗ [6 Επρ'. τρδτγρίη, 20 οἰ ατσαγ. 

ἐη λέ νεῖ οΥἹ ἐἀε  εοῤί] ἽἼΠοτε γγὰ5 δίιγα!!ῦ ἃ τσ ἴο σεῖ οἂαὲ οὗ 
τῆς οἷν ποῖ ΟΠ]Υ οἱ δοοουπί οὗ ἴδ! οἷοθε οοηβηδσηθηὶ Ὡς ἢ ἴδ 6 Ρεορὶς 
Βαὰ Ξυβοτεά, θαξ Ὀεοδυβε οὗ ἰπὰ ραβὶ δηα ργοβρεοῖνε βοϑυο ἡ δηὰ Τςοῦ- 
βεαυεηΐ ΠΙρἢ Ῥυίοα οὗ ρον βίοῃβ. [{ τῃοζείογα Ῥεμονθὰ 4]1} ἴο ἔσσηϊϑῃ 
1Ποτηβεῖνεβ 85 14 ἃ5 (Π6Ὺ οουἹὰ ὙΠῸ ἴἢδθ6 ΟΥ ΙΓ ΤΔΟΏΘΥ ἰοῦ [πεῖς ρὺχ- 
οἰδϑε. ὟΊε σδπηοί Ἴσοηποοῖ Τεγε δ} 5 δοϊϊοη τ ἢ ἴα Ροτοῃ οὗ ἰωνὰ 
ὙΒΙΟΝ Πα ἰβ ἀεβοσι θεὰ ἴῃ οἢδρ χχχὶϊ. ἃ5 ρυγομαϑίηρ, ἃ5 ἐμαῖ εὐεηὶ μαὰ 
ποῖ γεῖ οσουγτεα. 
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οἵ [86 ρΡβορίε. Αηὰ σψῇδῃ με νὰ ἴῇ ἴῃε ραίβ οἵ ΒΕ: ]) ΑΓ], 13 
ἃ οδρίδίη οὗ [86 ναγὰ τυᾶς ἴῇεγθ, γἤοϑα ἤδηια τυᾶς [τ]]8ἢ, 
[ὴ6 5οη οὗ ϑῃο]οπηδῇ, ἴἢ6 5δοη οὗ Ἡδηδηϊδῇ ; δηᾶ ἢθ ἴοοκ 
Τεγειίδῃ [6 ῥγορβοῖ, βαγίηρ, Του [Δ|16ϑῖ ἀναγ ἴο [ῃ6 (ὮΔ]- 
ἄδθδηβ. Τῆθη βδια 7 Θγεχηϊδῃ, «709 ἐς αϊβδε ; 1 [411] ηοῖ ΑὟΨΑΥ ἴο τῷ 
τἢ6 Ομαϊάδδηβ. Βυΐ ἢδ πεδγκεπθα ῃοΐ ἴο ἢΐϊτα : 50 [τ] ἢ 
ἴοοΚ Τ ἐγεσηϊδῃ, δηα Ὀσγουρῃς μὰ ἴο (ἢ6 ῥτμοε5. ἘΝ Βογείοτζε τς 
186 ῥυηοῈ8 ψγοσα ψτότῇ ἢ Γεγοιηϊδῆ, δηα βηλοῖα ἢϊπη, δηὰ 
Ῥυΐ Ὠπὶ 22 ΡΠ ΒΟ. 22: ἴη6 μου56 οὗ Πομδίηδῃ [ἴἢ6 506: ἔοσ 
16 γ Παά τηδάς [Πδῖ [16 ῥ,50ῃ, 

16---21.- ΖεάεξίαἪ ἑαζες εογεραςεῖοη οὔ 176 2γοῤῆεί. 
ὙΏ δα 7εΘγοιηϊδῇ 5 δηϊεγοα Ἰηΐο {ἢ6 ἀυσηρθοη, δηά ἰηΐο τό 

[ὴ6 οανίηβ, δηα Τθγε δῇ Παὰ τοπηδ δα [Π6͵ΥῈ ΤδΔΩΥ ΔΥ5 ; 

18. 2.4 ραίε ὁ Δ ερ7αρεῖ} οὐ ἴῃ:6 που 5'άα οὗ [π6 οἷἱγ, ταοπιϊοηδά 
8150 ὈΥ͂ [μι15 πᾶτηθ ἴῃ ΧΧΧΥΙ. 7; ΖΕεΟδ. χὶν. το. 1{ 1οα [ὨγουρῈ [ἢ 6 τεττὶ- 
ἴοΥΎ οὗ Βεη)αταηίη ἴἰο (Παὲ οὗ ΕΡΗγαΐτη, δῃὰ ἤδῆσα ἀρρϑδῖβ αἷβο (2 Κίηρς 
χίν. 13; Νεδοιη. νἱ}]. 16, χΙϊ. 30) Ἃ5. “ἴδε ραΐε οὗ ΕΡὨταϊ τ." 

α εαῤέατηε οὗ ἐ.ε τυαγα1] Ἰλῖοτα ν, α ἐογα 97 11ε τυαΐεΐ, 1.6. οὁῃ6 οπατρεὰ 
ψ 1 (ῃς ἀν οὗ ἰαἰκίηρ' σορπίβαηος οἵ ἴῃοσα ψῆο ραβϑεά [86 ραία. 

Ζάοι γαἰσεέ ατυα}) Ἐὸοτ [6 βαπὶς ἨΘΌ. νουῦ, ΔρΡΡΙΪ6 4, ἴῃ δοσογάδῃσα 
ψ]ἢ οὖσ οὐσι Ἰάϊοτη, ἴῃ [5 ΒΘΟΟΠΔΤΥ͂ 56 η56 οἱ σοίηρ' ΟΥΕΣ ἴο (6 ΘΠΟΙΑΥ͂ 
ΠΟΠΊΡΑΓΕ 1 541. ΧΧΙΧ. 3; 2 Κίηρϑ χχν. 11. Τα νἱεννα ΨΠὶοἢ 7 6τειδ ἢ 
μ8ἃ5 Κηονῃ ἴο ΠοϊΪὰ 85 ἴο ἴπ6 ῬΎορυοίυ οὗ γἱ᾽δϊἀϊηρ' ἴο ἴῆ6 (ῃαϊάδθαῃς 
(ς. 5. 85 Ἔχ ργεϑβθα βοιηενδί ἰδἴου ἴῃ [ἢ6 νγογάβ οὗ οῇδρ. χχὶ, 9) νου] 
δῖνε δοὴα στουῃά ἴοσ βυβρίοίοη πηάθυ {Ππ656 οἰγοιπηβίδηοα8. 

16. 214 φγίμοσς τοῦῦέ τυγοίᾷ το ξεγενεα}}] ὙἸὙμαθα σγοῦα ποῖ ἴδ 6 
Ῥηἤποε5 ΠΟ Πδα Ἰοοκεὰ ὑρου [ἢ6 ρῥγορμδεὶ στ ἕανουσ ἴῃ [86 τεῖρῃ οὗ 
Πεβοιαϊκῖτα (χχνΐ. τό, χχχνι. 190). ὙΒοβα ψγεσα πον 0 ἀουδιὶ οχὶϊος, ἀπά 
[Ππ656 [ΠΕΣ βυυσοοβϑοσβ, 85 [ΠΟΥΟΌΡὮΪΥ ΟΡΡοβεά ἴο [86 (Ὁμαϊάδϑαῃ συϊς, δπὰ 
βγτηρδί ἰζίησ ἢ ΤΠ εἰσ σοτηραίγιοῖα οὗ Βδθγϊοη, δὰ ἢὸ ἔδνοισ ἴο 
θεβίοΥ ὑροῦ Τεγοπδῃ. ὙΏΘΥ νου ταιλθαροσ μον 6 δά |ἰκΚεπεᾶ 
(Βεπὶ ἴο 6ν1} ἤρϑ (Πρ. χχὶν.). 

16---21. ΖΕΘΕΚΙΑΗ͂ ΤΑΚΕΒ ΟΟΜΡΑΒΘΘΙΟΝ ΟΝ ΤΗΕ ΡΕΟΡΗΕΤ. 

16. ἐμρερεο»Ἱ ᾿ἰῖογα γ, 5’ μουβα οἵ {πε ρι.᾽ 
εαὐίρ9] Ὅῃα τηδυρίηδὶ τεδάϊηρ εἰς 15 Ὀεϊῖεσ. [Ι͂ῃ ΗδΡ. ἱπαάδοϑά [ἢ6 

νοχὰ ἰ5 ἐουπὰ Βετα ΟὨΪΥ, Ὀὰΐ ἴῃ ἴὩ6 (Παϊάθε δπᾶ ϑγυτστίας αἰα]θοῖβ 1 15 
ἰουπά 1 [86 86ῆβε οὗ σοῤ. Τῆι 1ἴ ΡΥΟΡΔΌΪ τηεδὴβ 84 νδυϊ δὰ 
Τδοῦβϑ ΟἿ 4. ῬαᾶβϑδρῈ ΟΥὕ[ Τοοτῃ. []}ἢ εγιϑαίθιη δ᾽ (πΠ6 ὑγεϑθηῖ ἀδὺ “16 
Ὑ}0]6 οὗ [Πς ῥἱαΐθδαι οὐ μος ἢ [86 ἴοπιρ]6 δηὰ ραΐϊδσς βἰοοα 15 Ὠοῃεγ- 
σοι θοα υηάδογηεαῖὶῃ ἢ οσκβ οὗ ναγίουβ Κιηάς. (αρίαϊη δ ζζεη 
ἀοβοῦθθβ ΓΙ συ -ΟἿΓ βυσἢ Θχοδλνδίίοηβ, βδοηθ οὗ ΨΏΪΟΝ δγα οἰβίθσῃβς δηά 
οἰβέτβ ραββασεβ. Οπα οὗ ἴμε656 Ἔχίεηᾶβ δρουΐ 150 [εεΐ ἔσοσῃ πουίῃ ἴο βου, 
ἈΠ ΠΟΑΙΪΥ 85 ΤΌ Οἢ ἔτγομλ εαϑὶ ἴο ψεβῖ, δηὰ 15 γσοοῦ 15. βυρροτχίοά Ὀγ 
τηδϑϑῖγα σα οἷθσβ, Ψ ΠΙΟὮ ρῖνε [ἢ ῥἷδος ἃ Ἰοοῖς οὗ δ] ερ βῃῖπα βίσεηρτῃ. "ἢ 



250 ΤἸΕΚΕΜΙΔΑΗ, ΧΧΧΥΙ]. [νν. 17---21:. 

17 [Ὥ6η Ζαάεϊκιδῃ τς Κιίηρ βϑηΐ, δῃὰ ἴοοὶς ἴση οωζ: δηᾶ 1π6 
Κίηρ δϑκβά ἢϊη) ΒΘ ΟΣ ΠΥ 1 15 Πουι56, δηᾶ 5414, 15 ἴεγα ὧν 
ΜΟΙ ἴγοσα (ἢ6 ΠΟΚ᾽ Απάᾶ 7εγεηλδῇ 5814, ΤΏΘΓΘ 15: ΤΌΣ, 
5814 ἢ6, [μοι 5ῃ4} θὲ ἀ εἰ νεγεα ᾿ηΐο ἴῃς Ὠδηᾶ οὗ ([ῃ6 Κίηρ οὗ 

τ8 ΒΑΌγΪοη. Μοζϑουοσ 7ϑγεσηϊδῃ βδἃ υηΐο Κίηρ Ζεάεδκιδῃ, 
Ὑμδὲ ἢᾶνε 1 οβεηάδοα δραϊηβί ἴῆ66, ΟΥ ἀραϊηϑί [ΠΥ βεινδῃῖβ, 

:ο ΟΥ̓́Δρδ[ηδβί [15 ρθορῖε, ἴδ γε μᾶνε ῥεΐ τὴ6 ἴῃ ὑοῦ ΏοΓε 
476 ὩΟΥ ὙΟῸΓ Ῥτορῃμθῖ5 ΜΏΙΟΝ Ῥσορ μο5]δα υηῖο γοιι, βδαγίηρ, 
ΤῊΘ Κίηρ οὗ Βαῦυ]οη 5841} τοΐ σοτηὲ δραϊηβί γοῖ,, ΠΟΥ δρδϊηβῖ 

20 [5 Ιαηάὺ ὙΠοΓαδίοσα ἤθαῚ Ὡον, 1 Ῥγὰυ ἴἢ66, Ο τὴ Ἰογτά (ἢς 
Κιηρ : 16 ΤΥ βῈΡΡΙοδίίοη, 1 ΡΓΔΥ ἴῃ66, Ὀ6 δοοερίεα Ὀεΐοσε 
[ἢε6, τῃδὲ τ[ῇου οαι56 τη6 ποῖ ἴο τεῖπσπι 20 ἴῃ6 Ποιι56 οὗ [οῃδ- 

τ ἴδῃ [6 50Π06, ἰεδῖ 1 ἀϊα ἴῆεσθ. Τῆρθη Ζεάοδκιδηῃ [ῃ6 Κίηρ 
οοσητηδηδα (ῃδῖ [Π6Υ 5μου]α σοτσηϊξ Γσοδῃ ᾿Ἰπΐο ἴῃς σουτῖ 
οὗ 16 ρτίβοῃ, δῃά ἰηδί ζάφν βΒῃου]ά γσῖνε Ὦϊτ ἀδι]γ ἃ ρῖθος 
οὗ Ὀζοδά ουὲξ οὗ ἴῃ Ὀαϊκοῖϑ᾽ βίζεος, 611] 811} [ῃ6 Ὀτεδά ἴῃ τῆς 

φιαρν ἐ4)}5] ἀυτγίηρ ψΏΔΟΝ ἰσης ἴ.6 (δ ἀδοδῃς σοσυμθᾶ (Π6 5ῖερε δῃὰ 
ἴπε ἀδῆρεσ Ὀδοδπιθ 50 ργεϑϑίηρ ἰμαὶ Ζεοαεκιδῃ ννὰβ Ἰηἀπορά ἴο Ξεμὰ ἴοσ ἰδ 6 
Ῥτορβεῖ, δῃὰ δϑὶς Ὠἴτῃ ἔοσ βοῖὴβ ᾿ηΕ]τπλδτοη οὗ ἴῃ διυγα. 

17. ατξεα λΐηε τες» εἰ }}] ΤῊϊ5 βῆεννβ υ5 [Παἱ (ἢ6 ὑσορμεῖ νγὰ5 δ5 υὩ- 
ῬΟΡυΐᾶσ δ ἐνεῖ, [{]5ο ροϊηϊς ἰο Ζεάβκίδῃ 5 τῶοσαὶ γε παυς, ἃ5 ἀσεδά- 
Ἰὴνσ ἴὰς ἰηϊογίεσεησα οὗ [ῃΠ6 ῥυίηςα5 ἴῃ (86 τηδίζεσ, 

ἔλοις τλαϊῥ ὁσ ἐἰεἰἐσεγεά,..} οοἰποϊάϊηρ ΜΠ} [6 Ῥυόρῃοοῖ65 Δα] νεγεὰ δἱ 
ρτεδῖοσ ᾿ἰεηρίῃ δηά ἴῃ ψτιησ αὐομέ ἴῃ 6 βδῖὴδ (116. 8566 ΟΒΔρ5. χχχὶϊ. 
3.4, ΧΧΧΙΥ. 2), 3. τ ᾿ 

19. λεγε αγε πόοτὺ γον 2γοῤλείς ευλίελ 2γοῤῥεείδα τρἴο γο] 76τε- 
ΤαἸ ἢ ἰῃ 15 νεῖβε δά σεις (ἢ6 016 ρθορὶς [Ὠγουρἢ ἰδεῖν Κίηρ (γουτ 
.ο)οι᾽ἢ) 85 ορροβεὰ ἴο ἢἷβ δα ἀγεββ ἴῃ [86 δἰ ρι δῦ στα 6 Ὀδίοσε δηὰ δἴϊεσ. 
ΤὨ ᾳυοβιίοῃ ἰ δαυϊναϊθηΐ ἴο ἃ οἢ8]]θῆρα ἴο [Πδλ ἴο οοτῃα ἰογσψασζὰ δηὰ 
ἀείεμα τΠεὶγ ῥγεάϊοϊίοη οσ δοκμονεᾶρε [μεῖς (Δ]βεβοοά. 

20. ἐξέ γεν σωῤῥίῥῥἰεαξίονε...ὁε ἀεεφρίεα! δεζογε ἐλεε] 886 ποῖα οἡ χχχνὶ. 7. 
21. οοπγέ οὕ ἐλε 2γὲδο»} σουτὶ οὗ [δε φυδχα. ὅ6ε ποῖα οῃ χχχὶϊ. 2. 
Ω ἴοεο 7 ὀγεαα] ἃ τουῃμὰ οακε οὗ Ὀγεδά. Τα ἀουρἢ ψὰβ αἰνϊἀεἀ ᾿πῖο 

τουπὰ οαἶκας ποῖ 01} Κὸ αἱ 5βἴομεβ ἢ βδρε δηᾶ ἀρρδάγδαηςε (Μδῖίῖ. νἱῖ, 
σοΙΏΡ. ἷν. 3) δῦουϊ ἃ 5Ρ8η ἰῃ ἀϊατμεῖεσ δῃά ἃ ἤηρετ᾽β Ὀγεϑάςῃ ἴῃ τὨϊοΚ- 
1655 : [γοα οὗ ἴἢεϑε ψεσα σεαυϊγϑα ἰοῦ [86 τη68] οὗ ἃ βἰῃρῖε ρεσβοῦ ([Κὸ 
χὶ. 5), δῃά σοηβΘα Ἑ ΏΓΥ ΟὯς ΨΜὰ5 ὈΔΙΕΙΥ 5υβηοϊοηΐ ἴο βυβίδίη ᾿ἰ6 (1 ὅσω. 
ἰϊ. 36 ““τροσβοὶ᾽" Ἐηρ. εῖβ.) ὅγε. Φ10,. αἰ. Ατί. δγεαά. 

ομἕ οΥ 1λεὲ δαξεγ:᾽ είγεε ὙὨΪ5 15 [6 ΟὨΪΥ οαδε ἴῃ ψΕΪοἢ ανε ἴῃ 6 ἤδπις 
οὗ ἃ Το πιβαΐθι βίγεεϊ 15 ργεβεσνθα ἴο υ5. Τα Ὀακίηρ οὗ ἃ Βουβεβοϊὰ νὰ5 
ἄοῃηο ἴσοι ῥσίπαϊζινε τἰτηθ5 ὈΥ [6 ᾿γοιάθῃ οὗ ἴῃ 6 ΔΤ 7. Βα ““Ὀακῖηρ ἃς 
ἃ Ῥτοΐεβϑίοῃ ννὰβ σδυγδα οἡ ὉΥ͂ τθϑῃ (ΗΟ. νἱῖ. 4, 6). [ἢ Τετιβαίοση ἴδε ' 
Ῥάκεῖβ σοηρτεραίϊοα ἷῃ ΟοἠΘ αυδτίοῦ οὗ [ἢ6 ἰονγῃ, ἃ5 6 ΤΩΔῪ 1η[6Γ ποτὰ [ἢ 6 
πᾶ ὁ ὈΔΚΟΙΒ 5ίγεοῖ,᾽ δηὰ ζρευόῦ Γ᾽ ἐἦέ οὐεμς (ΝΘ ἢ. 111. 1σ, χὶϊ. 38 
"[αγηδοεβ᾽ Α. ΚΝ..." 42 τὰ. 
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οἷἴγ χνεῖα βσρεηῖ. ὋΓμυβ 7εγογλδῃ τετηδίηθα ἴῃ [86 οουτί οὗ 
[86 ρῥυβοῃ. 

σμαρ. ΧΧΧΥΤΙΙΙ. 1---6. Ζοάρζίαλ αἴοτυς {ἦέ φγίπος ἰο ῥεὲ 
,γεριίαἦ ἀραΐρμ ἐμέο ἠδέ 4 ρΈ07),. 

ὙΒεη ΘΠερμδίδῃ ἴῃ6 βοὴ οὗ Μαίϊδη, δπὰ Οδάαδ]δῃ ἴῃς 88 
500 οὗ Ῥδβῆυγ, δηα 7004] ἴῃΠ6 5οη οὗ ϑῃο]θηγδῃ, δα ῬΑΘΠῸΓ 
1ὴ6 βοὴ οὗ Μαϊοβιδῆ, Ὠϑαγά 6 ψογάς μὲ 7 γεγηίδῃ δά 
ΒΡοΚϑὴ υπηΐο 411} ἴῃ Ρξορὶθ, βαυϊηρ, ΤἬῆυ5 56] ἢ τἢ6 ΤΟΕΡ, 5 
ἩΗςΣ ιἢδϊ τοιηδίηθίῃ 1ὴ [15 ΟἿ 5841} αἴθ ὈΥ 1ὴ6 ϑγοσά, ὈΥ 
16 λπλίηθ, δηᾶ Ὀγ ἴΠ6 ραβδί! θηςα: Ὀυΐϊ ἢ6 τμδῖ ροορίῃ ἔοσίἢ 
ἴο (Ὡ6 ΟΠμαϊάθδῃβ 50.411} ἰἰνα ; ἔοσ. ἢ6 5841] ἢδνα ἢ15 "|| ἴοσ ἃ 
ῬΓΟΥ, δηα 5}4]] ᾿'νθ. Τῆυ5 δα [η6 ΤΟΒΡ, ΤὨΪ5. ΟἸΓΥ 5}8]] 3 
ΒΌΓΟΙΥ Ὀ6 ρίνεη 1ηἴο [ὴ6 Πδηᾶ οἵ ἴῃς Κίηρ οὗ ΒΑ Υ]ΟῺ᾽ 5 ΔΙΤΩΥ, 
ΜΏΙΟΝ 50}4}1 ἴδκα 11. ὙΤμεχείοσα [6 Ῥτῆσεβ 581α ππῖο [ἢ6 4 
Κιηρ, Ὗὲ ὈδβθΘο. ἴῃ6ο, ἰοῦ [15 τδῃ Ὀ6 Ρυΐ ἴο ἀδδίῃ : οὺσ 
τἢυ5 6 ψεακοηθίῃ [Π6. ἢδηαβ οὗ [η6 τηδη οὗ ψχὰσ [δὶ σεηδῖῃ 
ἴῃ [015 οἷἴγ, δηᾶ (ἢὴ6 ἢδηᾶς οὗ 411 [ῃ6 Ῥξορ]β, ἴἢ βρθακίῃρ 
ΒΌΟΝ ψοτάβ αηΐο {Π6ΙῺ : ἔοσ [815 τηδη ββεϊκείῃ ποῖ ἴῃ6 ψεϊέδσε 
οὗ [815 Ῥβορὶβ, Ὀὰῖ [6 ἔστι. ΤὭεη Ζεάεκίδῃ της Κίηρ βαϊά, 5 

«π11] αἹ1 ἐλ δγεαά ἐρ ἐλε εἰξν τοέγε “267 ΟΟἸηράασα οὮδρ. 11}. 6. 

σηαρ. ΧΧΧΥΙΙΠΙ. 1--δ. ΖΕΡΕΚΙΑΗ͂ ΑἸἸΟΝΘ ΤῊΕ ῬΕΙΝΟΕΘ ΤΟ ΡΌΤΥ 
ΤἸΕΚΕΜΙΑῊ ΑΟΑΙΝ ΙΝΤῸ ΤΗΒ ὈΝΟΕΟΝ. 

1. ΖΆερ δλεῤλαΐίία Δ} ὙὉῆδ τοσονδὶ οἵ ΓΤ γθηλδἢ ἔγοπη ῥτίϑοη ἴο [ἢ ς 
οουσὲ οὗ ἴ[ἢς ρσυατὰ τνὰβ. οὗ οουγβα ἰδνουσαῦ]α ἴο 16 Ρυθ]]οαίίοη οὗ ἢΪ5 
τρδβθᾶρο. Ηδῃοα ἴπ6 ῥΓησ65 ἴᾶκα δ᾽ διτα δῃηα ΔΡΡΙῪ ἴο ἴῃς Κίηρ ἴοτ 
Ῥεση 5510 ἴο ρυῖ Ὠϊηπὶ ἴο ἀφαίῃ. Ὑποῖα ψγὰ5 Ὧὸ ἀουδί ἵσγαῖῃ ἴῃ {δεῖν 
αϑϑοσίίοη [δῖ Τογετη δ ἢ 5 ψοσάβ ουα ὁ νεα κεηὶηρ (Π6 Βαηάς οὗ [ἴῃ τηθῃ 
οὗ νχᾶσ,᾽ Ὀπῖ [Π6 αςΐ, τἴῃμαὶ (ῃ6 νογάβς  ῃϊοἢ ἢς Ξροῖκε ψψεσα ποῖ ᾿ΐ8. Τα 
Ὀυϊ [86 Ὠιῖνῖηα τηοϑϑαρα 1} ΜΪΟἢ δ6 νγὰβ σμαγραοά, τηδάς 4]] ἰῃς ἀϊπῆἔοτ- 
δος πῃ [ἴΠ6 6856. 

σωζαέα] ἨἩΐδ νᾶϑ ὑγο δ ΌΪΥ ἃ βοὴ οὔ 6 Ῥαβῆυσ ψὯΟ Ρὰξ Τ7εγθιλδἢ 
ἐπ ἴῃς 5ἴοοϊκϑβ (οδρ. χχ. σἱ, 2). . 

ϑμεα]]- 7ἐμυοαὶ οὗ σΠΔρ. χχχνὶϊ. 3. 
λων τἦε σορ οὐ ήαίελέαλ)] ἴῃ βαπὶεὲ σγῆο 5 τηεπιϊοηθα σμδρ. 

Χχὶ. 1. 
2. 274 ἐζαὲ γενιαΐρμείλ...1 ΤῊϊβ δηά [ἢ ζο]ονίηρ' νοσβα ὁσοῦγ ΞὺὉ- 

ΒΔ Γ4}}γΥ ἰπ [ἢ6 ΤΕΡΙῪ οὗ ἴπ6 ρσορβεῖ ἴο 186 τηεββεηρεῖς (πο υἀϊηρ 
ῬΑϑῃυτ) οὗ οδδρ. χχὶ. (ες νεῖβεβ 8, 9 δῃᾷ ῃοίβ65). 

4. ,0»γ» 22:5] ταῖῃοσ, ΒΘΟϑΊΒΘ. 
ον ὅδε γ1672 οὗ τυαν ζλαΐ γεέριαΐ,} 5δθσίησ (παι ἃ ροοά την παᾶὰ ροῃβ 
οὐδοῦ ἰο ἐς Ομαϊάδεδῃβ, ἃ δος ἡ ἰοὶ 15 ἱπιρ] 16 4150 ἰῃ νεσ. 10. 
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Βα, μα ἐς ἴῃ γοῦγ ἢδηά : ἔογ [86 Κιηρ ἧς ηοΐῖ ἀέ ἐλαΐξ σδῃ 
6 ἀο 45} [ῃϊηρ δραϊηβῖ γοῦ. Τῆρθπ ἴοοὸῖκ (ΠΘΥ 7εγεῃ δῇ, δηά 
ςαϑὶ πὶ ᾿ηἴο [6 ἀπηροοη οὗ Μδ]ο δῇ [Π6 σοῃ οὗ Ηδιησησ- 
Ἰοοῦ, [πδὲ τας ἴῃ ἴῃ6 σουτί οὗ [Π6 ῥτϑοη : δπά (ἢδγ ἰεῖ ἄονῃ 
7ογουγδῆ ψΊ οοτάβ. Απάᾶ ἴῃ [6 ἀυσηρθοη 2674 τᾶς ὯΟ 
ψαῖοσ, Ὀαϊ ΤῊΪΓΘ : 50 Του δῇ 5Ό0η}Κ 1 ΤΠ 6 ΠΛΪΓΕ. 

ἡτ--τι3. “1 ἐς γεδεμοαῖ ὅν Ἐδεά- Ζείσεδ. 

)͵) Νονύ ἤθη ΕΡοα- το] θοῦ [6 ΕἸΠΙορίδπ, οηδ οὗ [6 δυηποῇς 
ΜΏΙΟΉ τύαᾶς ἴῃ (6 Κιηρβ ἤουβε, πεασά (ῃδϊ {ΠῈῪ δᾶ ρυΐ 
Τεγθιιδῃ ἴῃ [86 ἀπηρθοι ; [ἢ6 Κιηρ [Π6ὴ 5ιηρ᾽ ἴῃ 186 γραῖα 

8 οἵ Βοη͵διηϊη ; ΕΘ - Ἰ Ἰδοῦ νεῖ ἔουἢ ουἱὐ οὗ [πΠ6 Κἰπρ᾽β 
ο Ὦοιι56, δΔηα δραᾶϊΐθ ἰοὸ τ[ῆ6 Κιηρ, βαγίηρ, ΜΥ Ἰοσὰ {δε Κίηρ, 
[ἢ 656 θη ἢδνα ἄοῃδ 6ν]}]} 1η 411 [λδ΄ [ΠΟΥ πᾶνε ἄοῃα ἴο [6Γο- 
ΤηϊΔἢ [ῃ6 ῥσορβεῖ, ψσβοστα πο ν ἤᾶνα οαϑὶ Ἰηἴο [Π6 ἀπηρθοη ; 
Δα ἢ6 5 πκὸ ἴο 416 ἔογ πηροῦ ἴῃ [ῃ6 Ρῥἷδοθ ψοσα ἢδ 15: 

το ἴογ ζάεγε ἐς ὯΟῸ τότε Ὀσγεδα ἴῃ [πμ6 οἷἵγ. ὙΠδΘη [Π6 Κιηρ οοπὶ- 

δ. 116 Ζίμρ' ἐς ποὲ ἦε... Ὑῆε Ἰεγαῖ τεηάδοσίηρ 15, 726 ζΖέριρ᾽ καρ οΐ ας 
ο γος (49) ὦ ζλέηρ. Ζοάεκιδῃ, αὐνᾶσα οὗ ῃἷβ5 οὐ τ σαὶ γεδίηθϑθ, Πθσα 
δοκπον]θᾶάρες δἰ πηβοὶ ἢ Ῥόνγεῦίεβ5 ἴῃ (ἢ6 Ὠαπάς οὗ [ἢ ῥγίθοες. [{|8 67 
υἀηϊϊοαὰ ἴῃ υτρίηρσ Δηγτΐηρ 45 σεαυΐδῖῖα ἴοσ ἴδ6 βαΐειυ οὗ [}ε ϑἰδαῖθ, ΒῈ 
ἀφο] πο ὄνεη ἴο ἀύρτα [6 Ροϊηΐ, θαϊ σοπέεββθά δἵ οπος [Πδι 6 ννᾶβ Ὀυϊ 
ἃ ΟΥ̓ΡΒΟΥ ἴῃ (Π6 πγαίζοῦ, 

6. 4{ε ἀμρερεον;ρ οὗ ἡαϊελία}} ῬΥγοΟΌΔΌΪ τηεδηΐηρ (Πα Ὦς νγᾶς 'π οδατρε 
οὔϊι. ε τηἱρᾷξ σαῖμεσ τεηάεσ οἰβίοσῃ. ὅεε οἤαρ. νἱ. 7 σι ἢ ποῖς. 
ΤΠ ἀερίῃ δηὰ Ἴοοηβεαυθηΐ ᾿τεϊομοάησβϑβ οὗ τηΪ5 ρ'δσα οὗ οοῃβηεποηϊ ἰ5 
βῆε ψῃ ὈΥ [6 στηθδῃβ δηρ]ογθά ἴο ρἷδος Τθγει δῇ ἴῃ ἰΐ. 

ζ.ε τοῦ; οΥ ἴαρερβίσελ}] 8566 ποίθ οἱ χχχνὶ. 26. 

η.- 135. δ 15 ΒΕΘΟΕ. ΒΥ ἘΒΕΡ-ΜΕΙΈΓΗ. 

7. Ξὐδεί-»ιοἰσεᾷ ἐλε ΣΕ λίοῤία,] ἃ πόρτοὸ εὐπυςσῆ, αἰἰαοποᾶ ἴο (δς 
οουτί οΥ Ὠάτϑηὶ δἴϊεσ ἴῃς Εδβίεγη ουβίοτη. 866 ποῖα οὐ χἱδ, 23. 

ἐλε ραΐε ο7 δ ερ7α»ι7.}) 866 ποῖΐβ ἢ οὔδρ χχχν. 13. 
9. λες ξε ἐο οἷἷδ 70», ἀπέρερον ἐμ ἐλε ῥίέαες τὐλόγε ἀξ ἐς] Ἰτογα ῖγ, λέ 

ἐς ἀδαα ὁ δτερερεῦ ογ 1. σῤοί. ὙΠὲ ψογάβ ᾶτὰ υἱἱεγεὰ ἱπηρυ κινεῖν, δηά 
ΜΏδη ἰαΐκεη βίτ ον ἀγα ἱποοηῃβίβίεηϊ, ἄἀθαί ἢ ΟΥ̓ ὨΌΠΡΟΣ δηὰ ἃ Ξρεεα 
ἀεδίῃ (οη [6 5ροῖ ἢ Ὀεὶηρ ἱποοιιρδῖῖθ]ε. ΕἸ δά -τ 6] 6 ἢ Β τλοδηΐησ Βον- 
ἜΥΟΥ 5 οἶθαυ, νἱζΖ. παΐ 7Θγεπλ δῇ νγὰβ ΡΥ ΟΌΔΌΪΥ αἱ ἀθαῖ 5 ἄοου δἰγεδάγ, 
85 5 βετίηρσ' δ μος ἴτοῖη ὨθΠΡΕΙ δηᾶ ἔγομι σοηβηειηθηΐ ἰῃ 50 ἀϊβιηλ] ἃ 
ἀυηροοη. ΤῈ ΗΘ. ἴογ “οῃ (ἢ βροῖ᾽ 15 511]1 τῆοσβ Μεγ Πν τ-»αΐεν ἀξνε. 
ΤῊΒ 5ϑ1ὴ6 δβχργεβϑβίοῃ 15 ϑεὰ οὔ Αβδβοὶ ("1 [μ6 βᾶπγε ρ]δος "ἢ Εηρ. ε75.) 
2 ὅδω. ἰϊ. 23. ͵ 
ον ἑλέρὲ ὃς πὸ ρίογέ ὄγεααῖ ἐγ: 1.6 εἰν} ΤῊΪ5 ἀραΐπ 15 Δῃ δχδρρεγαϊίου 

ββενηρ (ἢ6 δαρογηθββ οὗ {Π6 βρεάκεῖ, ἀῃὰ ραγάοῃβθϊς, 85 οογίδιῃ ἴο ὈῈ 
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τηοαῃοα ἘΡεα-τ ἜἸθοἢ τἴῃ6 ἘΠΠΙ ΟΡ η, βαγιηρ, Τακα ἔγομῃ 
ἤδηοα {ΠΙΠῪ τθη ΜῈ ἴῃε6, πᾶ τάκ ἀρ 7Ἐγει δῇ [Π6 ῥτοὸ- 
Ῥδεῖ ουὖυἱ οὗ [6 ἀυηρεδοη, Ὀεΐοσα ἢῈ ἀ16. 850 ΕἸ θα τ 6] ἢ ες 
οοκΚ ([Π6 τηϑη νι Ὠΐτη, δηὰ ψρηὶ ἡ ἴῃ6 Ὠοτ6 οὗ (ἢ6 
Κίηρ υηᾶοῦ (ἢὴ6 ἰτδαβυγυ, δηὰ ἴοοῖκ ἴμθηος οἱα οαϑί οἱοιῖβ 
Δα οἱά τοιϊζεῃ τὰρβ, δῃᾷ ἰεῖ τε ἀονγῃ ὈΥ οοτγας ἰηΐο [ἴῃ 6 
ἀυηρεοη ἴο [Θγειηῖδῃ. Απᾶ Ἐθδα τ ] θεοὶ [με ΕἸΠΙορίδη 5δ]ά τὰ 
τηΐο Γεγουλϊδῃ, Ῥυΐ ον Ζήσρε οΪα οαϑι οἱου(β δηα σοϊζθῃ σὰρϑ 
ὑηᾶον [126 ΔΙΙΏἢΠΟΪ65 υπάδτ [ἢ6 οοτάβ. Απα Τογοιηδῃ ἀἰά 
80. 950 [ΠΟῪ ἄγον ὉΡ Γεγοτι δὴ ψ] ἢ οοτας, Δηα τΟΟΪΚ ΠΤ ὉΡ 13 
οὔἱ οὗ [6 ἀπηρδοη : δηάᾶ [7 δσεηλδῇ σειηδιηδα ἴῃ ἴμ6 οουτί 
οὗ [Π6 ΡὈγ 50. ἶ 

14--.22. Ζεάεκιαλ ἀραΐμ φέοῖς ἀΐς ορμριϑεί, 

Τἤοη Ζεαεοκιδῃ τὴ6 Κιηρ βεηΐ, δῃᾶ ἴοοκ 7εγοιηϊδῃ [ὃς τς 
ῬΙΌΡἢες υπηΐο Ὠϊτη Ἰηΐο [86 (Ὠἰτὰ δηΐγΥ ἰμδὲ ἐς 1 [ἢ6 Ποιβα 
οὗ ἴῃς ΤΟΚΡ : δηά ἰδ Κίηρ 5α]ἃ υηΐο 7 γειηίδῃ, 1 τυ δὶς 
ἴπδ6 4 [δϊηρ ; διά6 ποίμιηρ ἔγοη 68. ΤΏδη [6γειηϊδῇ ϑβαϊά 1:5 

πηδετοιοοῦ ΌΥ [6 Κίησ, Ι{ ἴ Παᾶὰ Ὀεδη ἀρϑοϊαςεῖΥ σας, ἴΠΈτα οουἹά 
δαν θδθ ὯοῸ Οὐ]θοὶ ἰῃ ἐγεοίηρ Τεγεσηϊδῃ. ΑΒ ἰΐ ννᾶβ, ἴῃς βθῆβε νγὰ8 
ΟΩΪΥ [ῃαἱ ποτὰ γὰ5 50 5ΟΔΏΪΥ ἃ ΞΌΡΡΙΥ οὗ Ργονίβίοῃ [Πδἱ ἴεσα 85 1116 
ΟΥ̓ "ς ἘΡΒΙΕ οὗ ΔΩΥ τεδοριίηρ Τϑγειαϊδ ἴῃ [6 ΡΪδος ἡ Βετα ἢ ψγ85 (ἤδη 
οοηδηρά. 

10. φλήγέν νιο}] ΤῊ5 ἴᾶτρ Ὠυτ ΕΓ βοϑῖηβ ἴο ἤανε Ὀδδη ἱηἰοηθα ἴο 
ἔπ τε ΔῺΥ δἰϊοεπλρί αἱ ἰηἰογίεσεηος οἡ ἴῃς ρατὶ οὗ ἴΠ6 ὑυίποεβ. Ζεάο- 
Δ ἢ Κπονν ἐπουρῇ οἵ μετὰ ἴο 5εε ἴα ἃ βίσοηρ ἴοσοας: ψουἹὰ Ὀ6 πασθϑϑασυ 

Ὁπάετ 50 ἢ οἰτουπηκίδηςοσϑ. 
ὀεογε ἀξ α14] Τῆς νψογάβ οὗ ἴῃς Κίησ 5μὲνν (πῃαΐ ἢ υπηάετοίοοά {δε 

68] 56η36 οὗ ΕἸ ΡΘἀ-Ἰγ 6] 60} 5 τετηατὶς ἦς ἐς ἐσαά ο» ἐλε 52οὐ οἵ νευ. 9. 
11. τραδν δε ἐγέα:1.7}} ταοτα {αν 20 ([ΠεῈ Ρ]4οθ)ὴ φρεαῖδῦ 1.6 ἐγέας»»γ. 
οἷαὶ κατέ εἰρμς μα οἷαί γοΐ12 γα95] γαρ- οἱ 10γγι ραγηιδρζς αμα γαρς οὗ 

100702 οὐδξ Φα7 76:5. 
18. εοεγέ ο7 1λε 2γ[:0᾽] εοεγέ οὔ ίλε σαλτᾶ, ὅ8:ὲ6 ποίβ οἡ χχχίϊ. 2. 

14--23. ΖΕΘΕΚΙΑΗ ΑΟΑΙΝ ΘΕΕΚ5 ΗΙΒ ΟΟΥΝΘΕΙ, 

14, 21: λίγα ομ17}] Τῆς Επηρ. τηδγρίη ἢδ5 2γέμεαϊ, ΜὨϊΟἢ Βούγ ΝΟΥ 
ἷ5 ποῖ ΚΕΙ͂ ἴο Ὅς [86 βεῆβθ. [1 ννὰϑ ὑγοΟΌΔΟΪΥ ἃ μα Υ, τε γοά ἔτοιμ 
ῬΌΝΙΙς οὐβεσναίοη, δηὰ οοπηεοίϊεὰ ψΠπ ἃ ρῥάβθαρα ᾿Ἰδδαϊηρ ἴγοση (ἢς 
Ῥαΐδος ἰο [Π6 Τειρ]6, δηὰ ταν δανα Ὀδοῃ ἰάδηϊτοαὶ ΜῈ τμαἴ  Ὠ]Οἢ ἰῃ 
4. Κίηρβ χνὶ. 18 5 οα]]εἀ ““1πε Κίπρ᾽β επίτγ." 
7 εὐἱ αοξ 2λεε α ἐλέη; δίας ποίλίρρ 7502 γτ:6] Ἠϊΐογα γ, 7 ἀνε αεξέρρ' 

ἐλεε α ἐλίριρ (οτ τυογα); λοις «λα ποὲ ᾿ἱάξ ζγογε ρῖὲ ὦ ἐδέρρ (οΥ τυογα). 
ΖεάοἸ ἢ 5 δηχίοι δβ ἴο [6 διΐατς δα Ὠίμχ ἴο ἴακα [ἢ 5816 οουγϑ6 85 
ῬΙΕΥΪΟΌΞΙΥ (ΟὮΔΡ. χχχυ]ὶ. 17). ὔ 
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υηΐο Ζεοάοκιαῃ, 1Γ1 ἄθοίασα Ζ29 υηΐο τῃ66, ψ1 του ποῖ 
ΒΌΓΕΙΥ Ρὰϊ τὴθ ἴο ἀεαίῃμ  δῃά 161 ρῖνε [ἢε6 οουηβοϊ, ψὴὶῖ 

τό ἴοι ποῖ Ὠραύκθη. υηΐο πε 50 Ζεάοκίδῃ ἴπ6 Κὶηρ βσασε 
ΒΘοΥ Εν υαπηΐο 7Θγαηλδῇῃ, βαγίηρ, “45 [6 ΤῸΒΡ ᾿νε, (μα 
τηδάδ τι5 [ἢ15 5οὺ], 1 Μ1}} ποῖ ραΐζ ἴῃ66 ἴο ἀδαϊῃ, πειίῃοσ ψ}} 
Ι ρῖνε [66 ἰηΐο ἴῃ6 Ὠδηᾶ οὗ ἴπ656 τηξῃ (δῖ 56εὶς τῆγ 116. 

1) ΤΏΘη 5414 7 εγουδῃ πηΐο Ζεάςκίδῃ, Τῆι βδαιῖῃ ἴῃ 6 ΓΟΒΡ, 
τὴς ἀοὰά οἵ Ὠοβί5, [πε (οά οὗὨ 5τ46]; Ι{ (δοιὰ 11} ἀϑϑυσεά!γ 
80 ἔοσίἢ υπΐο ἴῃς Κιίηρ οὗ Βαῦγ]οηβ Ῥηποσθβ, ἤθη τὴν βοὰ] 
5141] ἴτν6, δηᾷ (ἢ15 οἱ ΕΥ̓ 51.4}1 ηοῖ 6 θυγηΐ σι ἢγα; δηά ἴποὰ 

18 5η4}{ ᾿ἴνα, δῃά [ἢϊὴη6 ἤου56: πὲ 16 τῃοὰ ΜΠ ποῖ ρὸ ἔοσἢ ἴο 
[η6 Κιηρ οὗ Βαθυ]οη 5 ῥυησαϑ, [ΘῈ 5}.4}1] [815 ΟἿ Ἀ6 ρίνθῃ 
ἰηῖο ἴῃ6 Ὠαπηά οὗ (ἢ6 (μαι ἄδδῃβ, δῃαὰ [Π6Ὺ 541} ὕπγη 1 σι 

το ἤτγα, δηᾷ [ἢου 5411 ποῖ Ἔβοᾶρδ οιζῖ οὗ {ποῦ Ὠἢδηᾶ. Αηάὰ ΖοὝάο- 
κίδῃ [ῃ6 Κίηρ 5αϊᾶ πο 7δγευηϊδῇῃ, 1 ἃτὰ δἰταϊὰ οἴτμθ [6 νγ5 ἴῃαὲ 
Δ16 121]|Θὴ ἴο {πΠ6 (μαϊάθδῃβ, ἰϑϑὶ [τ Ὺ ἀθ νου τὴς ἰηῖο {ΠΟΙΓ 

2. ἢΔηά, δηᾶ [ΠΥ πιοοῖ τη6. Βαϊ Γ Ἔχει δῇ 5414, ΤΉΘΥ 5Π4]} ποῖ 
ἄοῖνον ζζεσ. ΟΌδΥ, 1 Ῥεβθθοὶ τἢ66, [ἢ νοῖοα οὗ τε 0 ΒΡ, 
ΨΏΙΟΙ 1 5ρϑᾶκ ὑπο [Π6 6: 50 1ΐ 5841} Ὀ6 ψε]}] υηΐο ἴπδε, δηά 

21: [Υ 500] 5}4}} ᾿ἰνὲ. Βιῖ 1 (που τεῆιδα ἴο ρὸ ἔογίῃ, [ἢ15 ἐς 
«16 ποτὰ ἰῃαὶ ἴῃ6 ΓΟΒΡ Βαϊ βῃενεα σὴ : δὰ Ὀδῃο]ά, 41] 

1δ. εὐἱΐζ ἐλοις ποῖ σαν ξορε τρΐο »ι67] ὕπο ψ11Ὁ0 ποῦ ἈϑΑΣῖτοσι Ὁπἴὸ Σ6. 
ΤΙἷ5 οἴδιιβα ἰ5 ποῖ 8ὴ Ἰηϊοσσοσαίνα οἣα ἴῃ [ἢ Ἡεῦτεν,. Τεγοτδῃ Κπον ἴοο 
611 ἔγοσῃ δἰ ἐχρεγίθῃςε οἱ [86 Κιησ᾽β τεσεηΐ οοηάαςῖ ἴμδἴ ἢς οουϊά ποῖ 
Ὀ6 ἀερεπάςα ἀροὴ ἴο ΟΔΙΤΥ οὐἕ ὄνθὴ ἴποβα οΘοχησηδηβ ΜϊοΒ Βα τηὶρδς 
ὈεΙενα ἴο οοπὶς ἥἴτοια ἀοᾶ. ὍΤμαῖ Ζεάεϊκῖδ ἢ τγᾶϑ ΞΙΩΡΙΥ 5ψαγοὰ Ὦγ ἴῃς 
Ῥοβου ἰπ ΨΏΟΒ6 ργθϑθηοα ἢ6 Βαρρδηδά ἴο Ὀς αἵ ἴἢς τηοπλοπὶ δὰ μδὰ 
Ὧο ΗΧΙΥ οὗ Ρυγροβε οὐ γεβοϊυτίοη 15. ψν 611} 1Πυδίχαϊοα ὈΥ δὶς νψογάς ἰῃ ἴῃ 6 
Ὡσχὶ νουβθ, ΏΘη σοιῃρατγεάᾶ ἢ ἴμοβε Ὡς μδὰ δἀάτγεκοεὰ ἴο ἴδ ῥσίῃοος 
ἃ 5δοτί {τη Ὀδέοσα (νου. 5). 

16. 2λα! »ιαοσς τς {δὲς σοι δῃ υπυβυλϊ ἴοσαι οὔ οαἷ. ΤῈ 
500] οσ Ἰἰε Ῥεΐηρ (οὐ ογεαίϊΐίοῃ 15 αἷςο ἴῃ ΗΠ Ῥοῦσοσ ἴο ἴαϊε ΑιΥΑΥ, 
1686 βρβακοῖῦ 5ῃουϊὰ Ῥσονε [αἶβε ἴὸ [ἢ15 ἢϊ5 ὑσοϊῃηΐβε. 

17. ρ 70γ1}} ϑυττεηάοσ [Πγ56]. 
ἐλε ξέρε οὗ Βαῤγέο»ε"» ῥγέρεεε5) δὴ Ἰπδτηδθοη μα Νερασ Πα ἀπ Έζζασ νγϑ5 

ποῖ Ὠἰγλβοὶ δὲ [}15 τἶπι6 ἴῃ σοτητηδηᾶ οὗ (ες Ὀεϑιερίηρ ἴοτοοβ. ὝΝΒΙῈ τ. 6 
ἰοάϊου5 ὈΙοοκαάβ σοηπηυοά, μΒῈ μά πὸ ἀουδί ἰδίκθῃ ὕρ 9 ροβίτου δὲ 
ἘΙΌΙΑὮ, νβοτε τὰ ππα Ηἰπὶ δοίην παῖ Ἰαῖεῦ (ΧΧΧῖχ. 5). 

19. 7 α»ηὃἵ αϑαϊά ο7 ἐλε ϑίειος ἐλαΐ αγε γαίερ 1ο ἐλε Ολαζάξα» 5] ϑ8εὲε 
ποῖδ οὔ νου. 4. ΤΏεβο, ἴπε Κίησ ἴδασϑ, σου] Ὅ6 βαενεσα ροη Εἶτα ἴοσ ποῖ 
ἀοΐηῃρ Ὠἰπι56 1 85 [ΠΟῪ δὰ ἄοῃβ δὲ δὴ βαυ]ες ρετγοῦ, δῃὰ 50 5βρασίῃσ 
[Ὡς ΟἿἿΥ [86 το ΐβοτο5 οὗ ἃ 5ίερε. 



νν. 23--26.} ΤΕΒΕΜΙΑΗ, ΧΧΧΥΠΙΙ. 2ξξ 

ἴῆ6 ψοϊβθῃ (δαὶ ἀγα ἰοἵζ 1 τῃ6 Κιηρ οὗ [ᾶδ}5 Βουξε “ἀσΐζ 
ὅε Ὀτουρῆϊ ἔοσίἢ ἴο ἴῃς Κίηρ οὗ ΒΑαΡΥ]ο 5 ὑτίησοϑ, δηα τῇδ 
τυσηερ οἤαΐέ 5αγ, ΤΥ ἔπεηᾶβ πᾶνε δεῖ ἴπεε οὔ, ἀπ δᾶνα 
Ῥγθνδι θεὰ δραϊηϑδὲ (θα : [ὮΥ ἔδεξ 16 βύηκ ἴῃ [86 τῇῖτο, σηπα 
[ΠΥ ἃτὰ ἰὐγτηθα ΥΩ ὈΔοΚ. 80 {πεν «ἀαζ Ὀτηρ ουὖϊ 4}} [᾿γΥ 53 
ῖνο5 δηᾶ [ὮΥ Ομ] σε ἴο ἴῃ6 ΟΠαϊθδηβ : δηᾶ ἴῇου 51,8] 
ποῖ 6βοδρα ουΐ οἵ {Πεῖγ μαηά, Ὀυΐ 5η41} Β6 ἴακβὴ Ὀγ [6 ῃαπά 
οὗ τε Κίηρ οὗ ΒαΡυίοη : δηά ἴδοιι 5ῆδ]: οδῖιδα 1ῃ]158 οἱϊὺ ἴὸ 
Ῥς Ὀυγαϊ ν11ἢ ἢἤγρ, 

24---.,8.. Κορ ο7 116 ορη  γεριζ. 

ΤὭρη βαϊὰ ΖεὝάοκιδῃ υηΐο Τογογηϊδῃ, 1,δἴ ἢῸ Τ8} ΚηΟΥ͂ οὗ 54 
[656 ννοτάς, δῃά τῃου 5ῃδ]ῖ ηοΐ ἀ16. Βαυΐ 16 1ὴ6 ῬΠΠΟΘ5 ΠΘΔΓ 15 
ἴδδὲ 1 βαᾶνο ἰαἰκεά ντῖ ἴΠ66, ἀηα [ΠΟΥ οοης υηΐο (Π66, δηά 
580 υηΐο [ἢ66: Πεοΐατα υηἴο υ5 πον δὶ ἴμου ἢαϑί κα! υηΐο 
1Π6 Κίηρ, μιᾶθ ΖΖ ποῖ ἴτοῃ ι.5, δηἃ ψὲ ψ1}} ποῖ ραΐ ἴῃε6 ἴο 
ἀεδίῃ; αἰϑο ψῇῆδι ἴῃς Κίηρ 5δϊ]ἃ υπΐο ἴμ66: [θη ἴοι 5.411 5ΔῪ «ὁ 

22, αἵ] ἐλε τυονιορε ἐλαΐ αγε 271] ἴῃς σσοσηδη οὗ ἴῃ 6 ἢάτοπλ σΘΏΘΓΑΙΪΥ, 
σοηουδίηο5 δηά τπεὶγ δἰἰεπάδηϊβ. 1 Ζεαεϊκίδῃ ῥγονε οὐβίϊπαίς, {Π 656 
]5ο 5}}8]1 Ἰοΐῃ ἴῃ [6 σεργοδοῆαβ (Πμδῖ 58.411] Ὀς Ὠεαρϑά Ὡροη ἢ Π], 

7ΤᾺγ ,ίομας ἀαὺε «οὐ ἐλέε ο», ἀγα ἄανε ῥγεναϊεα αραΐρεέ 1166] ΤῊ Ϊ58 
ἷθ 50 [ἴκὲ ἃ ραγὶ οὗ ΟΡαά. 7 [μδὲ εἰἴδογ 1 15 δάδρίθα ἴγοτῃ [παῖ ράβϑᾶρθ, 
οΓ ὈοΙὰ γα ἄυς ἴο [πε Ξᾶπλ6 οτἱρίηδὶ, ἴῃ [86 βδρε ρεύμαρβ οὗ δὴ οτάϊ- 
ὨΔΤΥ͂ ῬΓΟΡΟΙΡ. 

7π΄ἰορε6}] ΤῊς βάτης δχργοϑϑίοη ἰπ ἴδ ἩςΌ. 15 τεηδοσθὰ “(τα τς ἢ 
ἴῃ οδδρ. ΧΧχ. το, ἤεσα 566 ποθ. 

λαῦε «εἰ ἐλεε ο"} Τῇ Ηερ. ἴῃ ἴς ΟὈδάϊδῃ ράβεαρε 15 βοτηοψῆδὶ 
οἰ] γ ἴῃ βουμάᾶ, Ὀυὺΐ ἴΠοτΘ τηθδὴς “" ἀοςεϊνοά.᾽" Τῆς βϑθῆβε ἤούνγονοσ 
Πασα σοπιθβ ὩΘΑΙΪΥ ἴἰο (15. ΤῊΥ ἰτίοπᾶς ἕδνα ρειβυδάδὰ ἴἢεα δραϊηϑβί 
(ἢ Ὀεϊίον Ἰυάρτηοηΐ, δηα 845 βοοῇ 85 ἴδῃοι: μαβὶ [Ὠγοιρῇ [ΟἸ]ονίηρ (Ποὶς 
δανίςα Ὀδσοιῃδ ἱηνοϊνδᾶ ἴῃ αἰ που 165, [ΕΥ̓ ἔπτη ὍΔΟΚ δηὰ ἰθανε (ἢθο. 

23. .59 1}4}] Απᾶ 262}, εἴο. Νοῖ ΟὨΪΥ 5841: ἴοι 6 πχοοϊκοά, Ὀαΐ 
ἴποσα βοτὰ ἴδοι μοϊἀδβὶ πιοδί ἄθαγ 584}} Ὅ6 ῥ]δοθά ἰπ [86 δῃθπιν 5 
μαηάϑ. 

ἐλοις 4“λαΐέ εαμ5 {λὲς εἷΐν 19 δ δωγη1} Ἰ᾿ἰϊογαῖγ, Ζλοις σ«λαζέ μη 
ἐλ αΐν. Ζεάεκῖα!ι ΓὨγουρ ἢ 15 ΟὈΞΕΣΏΔΟΥ͂ 58.411} Ὀ6 δ5 σηυοῦ (86 οδα56, 
85 ἱΓ 6 δὰ 5εῖ ὅτε ἴο }6γιβαίθτα γ1ἢ Πἷ5 οὐ Ὠδη 65. 

2Ω24.--28, ἘΈΞΌΙΤ ΟΕ ΤῊ ΟΟΝΕΈΚΕΝΟΕ. 

24. Ζεὲ πο »πιαρ ἔμοιυ] Ζεαεκίδ ἢ ̓ 5 ἔδεε Ὁ] ΘΠ 658 15 αραΐῃ σοηϑθρίουουβ 
ἴῃ τῃϊ]5 δηὰ (δε ἔτνο ἰο] ον σ᾽ νϑῦβαβ. 

26. ἐλερε ἑάσιε σλαΐξ 5α,»}7)1 τρίο 1λ251}] Τατετηϊδῃ 5 ἴο πηδπεΐοη αὶ 
οὔς οὗ ἴδε 5:0]6ςεἰ5 οὗ ᾿ἷ5 σοηνογβαίίοη τ (ἢς Κίηρ, ΤΗΐϊΘ δα ννὰς 
φαϊϊε ᾿υ5 164 ἱῃ ἀοΐηρ, 45 ἴῃς ῥυΐηοεβ δὰ πὸ σρὰὶ ἴο Ἰηβἰβί οῃ μϑατγίηρσ 
[86 τῦθο]ς Ρῃτροτί οὗ ἴῃ6 σοηνογβδίίοη οσ οὐδ ἃ μαζὶ οὗ ἰξ. 



2:6 ΤΕΒΕΜΙΑΗ, ΧΧΧΥΊΤΙΙ. [νν. 27, 28. 

υηΐο {Πετω, 1 ῥγεϑθηϊβα ΤΥ ΒΡ οδοη Ὀείοτα (ἢ Κίηρ, (πδῖ 
ἦε πουϊὰ ποῖ οδι156 τὴε ἴο τεΐυσῃ 20 [οπδίμδηβ ἤοι56, ἴο ἀϊε 

2.7 Πετθ. ΤΉΘΩ οδιὰβ 411 [ῃ6 ῥγίποεβ υπΐο 7 εγεγηίδῃ, δπὰ 
ἀϑκοά Ὦϊμη : δηᾶ ἢδ τοϊᾷ ἔἤθτα δοοοσαάϊηρ᾽ ἴο 411 [656 ψψογὰϑ 
ἰδὲ [ῃ6 Κιῃρ Παά σοχητηδη θᾶ. 80 {πον Ιε οἵ βρθδκιηρ 

48 ὙΠῊ ΠΤ ; ΤῸΓ [86 τηδίζεσ νγὰβ5 ἢοΐ ρεγοεινεᾶ. 80 7Θγειηϊδῃ 
δὈοάς ἴὴ ἴῃ6 οουτί οὗ [Π6 Ῥηβοη 0}1}] [ῃ6 ἄδγ ἴῃδὶ 6. 15416πὶ 
ψ 85 (ΔΘ : δηᾶ ἢδ6 νψγὰϑβ ζζεγε τ Ώδη 7 5416 πὶ γγὰ5 ΚΘ, 

7 2γερεπίδα γεν σῤῥίεαϊοι ἙοΣ ἴδ τόσα 1ἰἴτεγαὶ τοηἀοσίπρ οὗ πε 
ὙΟΓΑΒ 8566 ηοΐδ οὔ ΧΧΧΥΪ. 7. 
9 οπαΐϊλαρ᾽ς ἀσμε5ε] 866 Χχχν]. 15. 
28. οἵ 1}ε 2γϊ:ο;} οὐ 1}ε πυδτᾶ. 8ὅεε χχχὶϊ. 2. 
αραῖ 1ε τυας ἐλέγε τὐλτγε ξεγμραΐενε τας αζε}] ΤὨΐδ5, ἩΠὶοδ 15 δὴ 

ἱπαατῖ551016 τοηἀοσίηρ οὗ 6 ΗδΡ., ἢᾶ5 ΟἿΪΥῪ δγϑθῃ ἴῃ σοηησχίοη 1 ἢ 
8. ΘἸΤΟΏΘΟΙΒ αἀἰν]ϑίοη οὗ ἴῃς ομαρίειβ. Ὑμεβα ποσάβ Ὀθϊοηρ ἴο Ομδρίεσ 
ΧΧΧΙΧ,, Δα ΔΓ6 ἰο 6 ἰτδῃδαἰεαὰ “μπῶ ἐξ καρ! ἔο 2ας:, τυλερ ϑξγισαίπε 
εὐαᾶς ἐαζενε (γε 1λε πέρ γεν οὗ Ζεάεξίαζ...1Δ6 εὐξγ τυας ὀγοξερ μὴ “ἦα 
αὐ ἐδε ῥγέρεος 7 1}ε ξέρῃ 9, Βαῤγίρη, εἴς. , 

σΗΑρΡ. ΧΧΧΙΧ, 1--7 ΟΑΡΤΌΞΚΕ ΟΕ ΤῊΕΞ ΟΙΤΥ. ἘΆΤΕ ΟΕ 
ΖΕΠΕΚΙΛΗ. 

Ἴδετε δἱ οπμος ἃιῖϑε5 ἃ συ θβίοη 85 ἴο ἴῃ ρ Πα 6 η6558 οὗ [ἢ6 στεδλίοῦ 
Ῥατῖ οὗ [ἢ]5 σμαρίεσ, (1) ψοῖβεθ 4-.3 (πο]υδῖνε) ἃσὰ οταϊ θα ἴῃ ἴδε 
ϑορίυδριηιϊ, δηά (11) (ἢ6 πδιταῦνα οοἰηποϊάθα ἰῃ ἴῃ6 τηδὶη πῖτ τμδὶ οὗ 
σἤδρΡ. 111. δῃά οὗ 2 Κίηρβ χχν. ΨΔ16 ἱξ γεῖ ῥγεβεηῖβ σεσίδιη αἰ βίου 165 
ἴῃ τηδίζοσβ οὗ ἀείαὶ!, ἤεη οοτηρασζεὰ 1} ἴμεθε δηᾶὰ νι ΟἸΠΟΥ Ῥαγ5 
οὗ τὴς παιταῖϊνθ. Τὸ (1) Ὑὰ ΤΩ ΔΥ ΤΕΡΙΥ, 85 ἰῇ δαυοσ οαϑαβ, [πὶ (ἢ6 
ϑερίυδρίηϊ ῥγεβεηῖβ ἰπσουρμουῦὶ [5 ῬοοΪς ἔδσ ἴοο χωυοἢ ἀρρθᾶσδησε οὗ 
ΑΙ ΓΑΙΊΠ655 ἴο0 τα κα 115 (Ἐ5ΕἸΣΩΟΩΥ ΟἹ 5110} ἃ Ῥοϊδί ἴο Ὀε οὗ ΔῺΥ (0η- 
5:4 6γα Ὁ ]Ὲ ψγεῖρ ΐ, ἀη1658 βυρρογίθα ΌΥ ἱπηροτίδηξ δνϊάδηςς ἔγοτῃ οἰ βεῦ 
ΒΟΌΓΟΘΒ, ΑΒ ταραγάβ (11) 1 15 ηοΐ ΘΑΞΥ ἴο σίνε ΔΠΥ ὈΪαυϑι]6 οοπ)εοίαγε 
85 ἴο ἴῃς τεδϑοὴ ἴοσ ἴῃς σερεϊτοη οὗ 50 τωυοῇ οὗ [Π]5 σμδρίοσ ἴῃ ἴδε 
παιγαίΐνα σοηίδιηδά ἴῃ 1. ἀπετ (βαη ἴο βυρρεδὶ ἐμαὶ 1 ΙΩΔῪ ΨΕΤΥ͂ 
ῬΟΒΒΙΌΪΥ θῈ σοηῃῃροίεα ἴῃ βοηθ ψὰὺ ἢ (ἢ ἰδοΐϊ οὗἩ [868 ἰδία ἰῃ ἴδε 
ϑερίυδρίηϊς μεῦα, δὰ στ (μὲ αἰδεγθηοα οὗ δυϊμοσβῆρ ἴῃ 11, 8ὲὲ 
ποῖδ ΟἹ νε. 1 οὗ παῖ οὔᾶρ. Τῆς ἀπ!ου 65 οὗ ἀδἰ81] ἀγα (α) ἰῃ χχχίχ. 
2 ἴδ πίη ἄδγν οὗ [86 ουχίἢ τηοητῃ 15 τη] οποά 85 ἴῃμαῖ οὐ ψῖοἢ (ἢῈ 
ΟἿ νὰβ οδρίυτοά, Ὀαΐ ἴῃ 11]. 6 δ5 ἴμδξ οὐ ψΙοΒ Ῥχγονίβίοηβ (4116, 
αηά (ὁ) Νενυζατ-δάδη, ψψο ἀἰὰ ποῖ τεδοῦ 7εγιβαίθπι 11}} ἃ τηοηῖἢ δε 
115 σαρίατα (11}. 12), γγὰ5 σου) βϑίοηθα ἴο 681} 7Θγεσωΐδἢ ἔγοτῃ ῥγίϑοι 
(χχχίχ. 11, 12), Ώθσθαϑ δοοοσάϊηρ ἴο χχχυπ!. 28 Το γθπχίδἢ τγᾶ5 (το 
οὐ ἴ86 ἀδγ οὗ ἴπ6 σαρίατε οὗἩ 186 οἰϊγ. ὙὍὸ (ἢϊ5 τᾶν ὃ6 δἀαεὰ (() ἐμαῖ 
ἴμε Ῥυίηςοβ οὗ ΒΑΡΎΣ οἡ ἐτεαεΐηρ Τογεταϊδῃ οοτωσοϊεἀ πὶ ἴο Οδα Δ! 88 
(χχχῖχ. 14), ψνὩ 116 (χ]. 1) ἢ βϑϑῖὴβ ἴο αν πενθυ 6 1685 Ὀδθδη ταδάς ἴὸ 
ννα κι ἰη ομδίηβ Ψ ΣΙ (6 οἰπαν σαρεναβ, πᾶ ἴῃ πὸ ψῖβε ἀϊξι συ ϊϑμοά 
ἔγτοτα ἴθ 11} ἐγεεὰ ὈὉΥ Νερυζαν- άδη ἰ8 ρεΐβοη, ΑἹ] ἴἢεϑε βονενεῖ 
δάτηϊξ οὗ ΤαΙΥῪ ΘΑΘΥ σερ] 65, νἱΖ. ἴο (4) ἴμαὶ τῆς ἐοΐδὶ ἐαΐϊυτα οὗ ῥῖο"- 
νἱβίοῃβ ρου ά Ὡδίυγα!γ οσοἰηςϊάς ἩΠῊ [86 εηὰ οὗ [6 5ἷερε, ἰο (δ) {μὶ 



γν. 14--ι8.] ΤΕΒΕΜΙΑΗ, Ρν͵Ι. δς 

ΤΊ ὉΡ ΘΑΙΥ δηά βϑρεακιηρσ, θυΐϊ γὰ ποαγά ποῖ; δἃῃ 1 
οΔ]6α γοῦὺ, Ὀὺΐ γε δηβϑνεγεα ποῖ; ἰπογοίοσα ΜΠ1.1 ἄο υηΐο τε 
ζλὲς Ὠουι56; ψΒΙΟΝ 15 οδ]]εα ΌΥ ΤΥ Ὠδπια, Ὑ ὨΘΓΘΙῚ γα {τυϑῖ, 
δΔηα υηΐο [ῃ6 ῥΐδοα ΒΙΟὮ 1 ρᾶνα ἴο γου δηά ἴο γοιγ ἔδί 6.5, 
85 1 ἢανε ἄοηδ ἴο ΘΏΠ]ΠΟἢῆ. ΑΔ] ν}}} σαϑὶ γοι οὔἵ οὗ ΓὨΥ̓ 15 
ΒΙρῃϊ, 8ἃ5. 1 ἢανθ οδϑβί οιυζ 4}} γοισ Ὀγθίῆσθῃ, ἐυόϑ [6 γῇ ο]6 
βεε( οὗ Ερηγαίω. ῬὙΤμεογείοτα ὑγαν ἢοΐ ἴμου ἔοτ [15 ῬΘΟΡΪδ, τό 
ΠΟΙΓΠΟΥ ΠῚ ῸΡ ΟΥΥ̓ ΠΟΙ ῥΓάγοῦ ἔογ [ΠδτΩ, ΠΘΙΓΠΘΥ τα ῖκα 1ης6Γ- 
ΟΟΘ5 0. ἴο τὴ6: ἔογ 1 τὴ ἢοῖ ἢδᾶτ ἴπε6. ϑ6εβὶ ποιὰ ηοΐ 17 
ψ Παὶ ΓΠΕΥ ἄο 1ὴ (ὃς οἰτ|65 οὗ Τυάδῃ δηά ἰῇ τἢς βίτεείβ οὗ 
7ογυβαίο  Ρ ὙὉὙῃ6 ΤΠ] άγθη ρϑίθο ψοοά, δηᾶ τῃ6 δίῃ 615 1 
Κιηα]ς ἴῃ6 τε, δηά ἴῃ νψοϊηθη Κηδδα ζἠε2γ ἀουρῇ, ἴο πγαϊζα 
σΑΚα5 ἴο ἴΠ6 ἀιδοη οὗ μδάνεῃ, δῃα ἴο ρου οἷ αἀτὐηκ οὔξετ- 

13. γίείησ με εαγζν αμα ςρεαξίμρ}) ΤῊ Ῥῆγαβα εἰσ δ5 ἤδθσα οὐ 
στ 5] ρῃς νατϊαϊοης 15 ἰτεφυεῆὶ ἢ Πογοσιϊδῃ (νοῦ. 25, χὶ. 7, χχν. 3, 
4, χχνΐ. 5, ΧΧΙχ. 10, Χχχὶὶ. 33, ΧΧΧΥ. 14, 15, χ]ὲν. 4), ΜΆ116 ποῖ οσουσηηρ 
εἰβεννῃοσα. 

14, ερίο λὲς ζομθεὶ ἴο ἴῃς Τερὶς δηά 15 ῥγεοϊηοῖϊβ  Εσα [6Γγ6- 
ταὶ ΔὮ δηῃά ἢϊ15 ἤδᾶσεῖβ ΕΓ βἰδηίησ. ΤῊ]5 ῃδά Ὀδδη 1ῃ6 ἰαΐε ποὶ οὗ [ῃ6 
ΤΑθοσηδοῖα ΟἿΪΥ Ὀαΐ οὗ ἴπ6 Ὀυϊ]άϊησα δάἀδοεηῖ. ὙὉμδῖ ἴμθτα νεσα συ ἢ 
ψ6 566 ἴγοπι ἴΠε ἈἸίΟΥΥ ἴῃ τ ϑδτη. 1-- 1. 

16. αἷ γον ὀγεΐζγο;] Νοῖ οὨγ ΘΆΠ]ΠοΝ, Ὀυξ ἴπ6  ο0]6 ποσίβεσῃ Κίηρ- 
ἄοτῃ τγᾶβ δὴ 1ΠἸυϑἰγαίίοῃ οὗ [ἢ σοηβεαυεηςεβ οὗ υη]Α] [Ὁ] Π 655. 
Ἐ 2λγαζ») Ξἰαπιὰς οσ [6 ψῇοὶε οἱ [6 πουΐμβοση ἰσὶρε5, ἂἃ5 Ὀεΐηρσ (Π6 

Ιεδάϊησ Οὴ6 διποηρϑί [6 : 50 1 15. νἱῖ. 2, δηά οἴζδῃ εἰβεννῃοτα. 
16. 2γα» πο ἐλδομὴ ΑΑΠΟΙΠΕΣ ὙΔΥ οὗ βῃενίηρ (6 Ρ6ορ]α ἴο ψῆαΐ ἃ 

Ρἰί ἢ {πεῖν ἰοκεάπεθθ μδ4 σοϊθ. 80 ἰη σΒᾶρ. χίν. 7, ὅς. ψ μη Ἶδτε- 
ταϊδ ἢ ἄοεβ ᾿ηΐογοεάσθ, [6 Ῥγαυοὺ 15 τοαβεά (νεῖ. 11), δηά ἴῃ σἤαρ. ΧΥΟῚΙ 
ὄνϑ ἴῃ ᾿ηἰεγοδββδίοῃ οὗ Μοβαβ δηᾶὰ ϑδπιιαὶ ἰἰ 15 ἀθοϊασεά ννου]ά Ὀς οὗ 
ὯΟ ἄνα], δἰ Ππουρἢ δαυ]οσ ἴῃ (Π6 Ὠἰδίοτυ, δηὰ ἐπεγείοσε Ὀδίοσε ἴον μαάᾶ 
Ὀδοοσας υἱιοΥ ἀσορτανεά, Μοςος δα σῆοσε ἴδῃ οὔοα 1πίοσοεάθα ΜῈ} 
βῦςσσοϑβ (Νυτηῦ. χὶ. 2, χὶν. 10, Χνὶ. 22). 

11. Τῆς Τωτὰ σεπλπηάς ἴπῈ ῥτορῃεὶ οἔὗἉ ἔδοΐβ,  ο ἢ Ῥσενεπξ ῬΥΑΥΟΣ 
ἔτοσῃ Ὀεὶπρ ΔΩΥ Ιοηροι ᾿ἰϑίεποα ἴο οἡ ὈΘἢ 4] οὗ [ῆ6 ῬξΟΡΪδ. 

18. ΒοΙἢ 56χεβ δῃηά 4]] αροβ υμϊΐε ἰὴ [86 ΡυΌ]1ς ἀἰϑμομουπηρ οὗ ἀοαβ 
ΠΆΤΩΘ ὈΥ 581 61655 140]Δ 1165. 

εαξε] Τῇς Ἡθρτεν νογὰ ἢδ5 ἃ ἰοσεῖρῃι ρρεδγδῆςθ, δ5 ἰβοιρῃ [ἢ 8 
(Ππῖὴρβ ϑισηϊδεά ψγαγα ἰηἰτοάιοεα ἴτοσὰ σου, {Π|κ6 [6 ἔογηα οὗ 140] Δ ὙΥ 
οὔ ψΏΣΟΏ [ΠΟῪ πιδάθ ἃ ρατῖ. Βιεδά σχηϊχοά ψ ἢ ΟἹ] οὐ τοδβίθα Ποιὸς 
(51445), σακε8. σοηΐαἰϊπιηρ' Ῥίη6- 5668. δῃηᾶ γαϊβη5 (Τ μβεοάοτγεϊ), τηα]βᾶ 
ταὶ, ἃ βρεοῖεβ οἵ οοῃΐβοιϊΐοη οδ] δα 1η Ἐρυρί δλιεζαο (1)6 540γ), ἅτ 
γος οὗ [πε ορί πίοηβ ἃ5. ἴο {πεὶσ παΐασθ “ἼΠ656 οαΪϊκο5 ΕΓ ΡΓΟΡΔΟΪΥ, 
1:|κὸ [ἴοϑα ὮΙ ἢ ψγεσα οἤετοά ἴῃ ΑἸ δὴ δ [86 ἢ1}} τοοὶ ἰὴ [ἢ τηϊά 16 
οὗ {π6 τωοῃῖῃ Μυηγοβίοῃ, ἴο Ατίθῃγ!5 85 ἴῃ τηοοὴ σοάάεδϑββ; (ΠΕῪ εχ 
ββδρεᾶ {κε {πῸ 111 τηοοὴ πὰ μαὰᾶ ἸΙρἢ5 βίυοϊκς ἰῃ {πειη.᾿" Οταΐ. 

Ζῴε φιέέόε ο7 ἀέεαυθ}}) Τῇ νχε ἴαϊκε [Ὡς ΠΕΡ. τεδάϊηρ ἴτοσχλ 1 (ἢ 6 
ἸΕΒΕΜΙΑΗ 5 
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Ἰηρ8 Ὁπίο ΟΠΕΙ ροάδκ, [δῖ 2.4» ΤῊΩΔΥ Ῥγόνόκα τὴϑρ ἴο ΔΏροΥ. 
το θο ΤΏ6Υ Ῥσγόνοῖκαε τὴ8 ἴο δῆρεῦῦ βδιῖῃ ἴΠ6 ΓΟΚῸ : δ ζἦεν ποῖ 
2γουοζε ἰἈΘτηβοῖνεβ ἴο ([ἢ6 σοηδιδίοη οὗ Π6ῚῚ ον ἴδοδθϑΡ 

2. Τπογείοσα [Π5 δα! ἢ τῃ6 Τιοτά ΟΡ; Βεβοϊά, τη ΔΏΡΟΙΣ 
Δη4 ΤῊ ἔστγ σλαΐ ὁς ρουτεά ουξ ΠΡΟ [ἢ15 Ρ]Δοθ, ὈΡΟῺ τηδῃ, 
Δ 6 σροη Ὀοδδβῖ, δηα ὑροῦ ἴῃ6 ἴγεε5. οὗ ἴῃς δε]4, δηᾶ ὑροη 
τῆς ἔξ οὗ τὴς στουηά; δηῃά 1ἴ 5841} θυ στη, δηὰ 5}.4}} ποῖ Ὀ6 
ααθηῃοῃεά, 

21---2 8. 776 ζαπεΐ ἐλαξ ἐἦε »πογαΐ λας αἴναγς ἑαΐζεῦ: φγεχάφρες 
97 116 ωγεριοπίαί ἴατν ἐξ Οοα"ς εἰρὴξ ας πευερ δέεηι σε- 
ζημοτοϊφάρεα ὃγ 75 γαεί. 

“ Τδυδβ 581} ἰῃ6 ΤΟᾺΡ οὗ Ποβίβ, [ηε Οσοᾶ οὗὨ [5:86] ; Ῥυϊ 
γΟΌΓ Ὀυγηΐ ΟΒΘΙΙηρθ ὑπίο ὙΟΌΓ 5δογιῆοθβ, δηᾶ δαΐ ἢδβῃ. 

14 ΕΟΥ 1 5ρᾶκα ποῖ ὑηῖο γὙουγ ἐΔ[Π6Γ5, ΠΟΥ σοτητηδη θα {Π6πὶ 

τηδυρίπα] ἰγαηϑ]ατίοη (3233, αγιέ, οὐ τυογ ρα»: 19) 15 ἄγανσῃ, νγὲ 5Βῃου]Ἱὰ γαῖμοσ 
τοηᾶεν σεγυΐες οὗ ἀεαῦεν. 5 ΠΟΎΨΕΝΘΥ 15 ὉΠ θσοββαῖγ. ΤῊ “αἀυξεη οὗ 
Ἠδανθ᾽" 15 [6 τηοοῃ, ῬΟΥΒὨΡΡεά ὈΥ ἴῃ Αβϑγυυίδῃς ἃ5 ἴῃ γεοθρίϊνε ρονεσ 
ἴῃ ῃδίυτο, ἀαμᾶ οοπίτακῖοα νὴ τ της σὰη, Βδαὶ, (ἢ τ Ποῖ ὴρ Ρονοσ. δὸς 
ὙΟΥΘΠΙΡ 5 ἴο Ὀ6 ἀἰβηρυ 5Π64 ἔγτοτα ἰδὲ οἱ Αϑίασιθβ, ἃ βίασ, νἱζ. ψηυβ. 
ΤΉΘΥ ὝΟΙΕ 5Ι ΠΑ Ὠοννεῦου ἴῃ 50 [ΔΓ 845 ΠΟῪ σγεῦα ὈΟΪΏ δοοοιηρδηϊεαᾶ 
ὉΥ ᾿ρυτα το. ὙΠε ζοσγείσῃ ἔοστῃ οὗ (6 ΗδεΡ. ἰοσ φεόέρε, ἃ5 ἴῃ [6 οαϑα 
οἵ ἴ[ῆ6. ννοτά εσξές δῦονς, 15 ῬΡΥΟΌΔΟΙΥ τϑδηΐ 85 ἃ δἰϊ αἱ (86 ἑοσεῖρῃ οὐ ρὶῃ 
οὗ [ῃ6 ψγουβῃ!ρ. 

19. ΜΝ] Ώ6Υ ποῖ Ὀτηρ δρουῖζ [μοῖσ οὐ νεχδίΐοη δηᾶ βῃδιηθῦ 

Ω1--Ω8, ΤῊΕΞ ἙΑΟῚ ΤἸΗΛΑΤ ΤῊΞ ΜΟΒΑΙ, ἨΛΒ ΑἸΝΑΥΘ ΤΑΚῈΝ ΡΒΕ- 

ΟΕΡΕΝΟΕ ΟΕ ΤῊΕῈ ΟΕΒΕΜΟΝΙΑΙ͂, ΑΝ ΙΝ ΟΠ ΞΙΟΗΤ ΑΞ ΝΕΝΕΕ 

ΒΕΕΝ ΑΟΚΝΟΝΙΕΌΘΕΙ. ΒΥ ΙΘΒΑΕῚΙ. ἷ 

21. “Ῥμέ γομ7, ὀιεγηέ οὐεγίγιρε τρρεῖο γοι7 σαορ ἡ ε95] Βυτης οβεγιηρπ 
(Βοϊοσαιβί5) ετα οοηβυτηθα 016, 8116 οὗ βαοτίῆοθς σοσίαϊῃ ρου] οἢ 5 

ἼΜΈΕ͵Ε τεϑοσυεα ἴο 6 εαἴθῃ ὈΥ (ἢς ῥυίεβῖ δηὰ (ἢες οἴδσεσ. Αςοοσγάϊηρ!ῦ 
τε β5εη86 ἤὮεσα 15 δἰζλεγ (1) τεβεῖνθ, 1 γοὺυ 'κὲῸ, οὗ ἴῃς οβεγίηρε οὗ 
Μ ΠΟ γα ΟΝ σοηδβύσης ἴἢ 6 ΨΟΪΕ : 1 σαΥ6 ῃοΐ, ἴοσ ἴῃ εἰζ ποὺ οᾶβ6 γὲ ἃσε 
Ὀεραϊκίηρ ἃ ἰρμοσ ἰαν; 97, (11) δα ομδ βδοσίῆος ἴο δηοΐμεσ. Μυλρὶν 
γοὺΣ νἱοϊίτη5 σα ἠζόζιερε, ἸῈ ΝᾺ]1 ἀν} γοῦ πουρῃῖ. ὙΠ ἰαῖῖεσ οὗ 
ἴῃ65ς Ἔχρδηδίϊουβ δνοϊἀβ [6 ορ]εθοϊΐοη παι ἴπ6 ἐν ου]ά δρμοσ ἴῃς 
1464 οὗ (41ΠἸὴρ᾿ τρια]ν ἴο σομδυσηα ἴμοβα δηΐσηαὶβ ΨὩϊοΒ ψεσα οβεσγεὰ Σἢ 
Ὀυγηΐ οἤεχηρ. 

22. ϑοῖὴδ ἢδνα 566ὴ ἃ αἰ βιου]ΠΥ πῃ τασοηοιηρσ [5 νοῖβα 1 ἢ ἴῃ ἴῃ- 
ΒΕ ΓΟ. οὗ β5δουϊῆοεβ [πσουρὴ Μοβεθ. ΤΆΉΘΥ δοσοχάϊηρ)ν οοηδίάοσ (μδὶ 
ΒΌΟΝ ράᾶβϑᾶρεβ οὗ (ἢς Ῥϑηίαίθι ἢ 85 δη]οΐη (ἢδπὶ ἀϊὰ ποῖ εχὶβὶ ἴῃ ἐϊ 
οτὶρίηδὶ ἰοσῃ, [μαἰ (ῃ8 Βοοῖὶς οὗ ει ΘΟ ΠΟΥῚΥ ἃ5 ἃ οἷς 15 [6 ςοπιρο- 
βίοη οἵ ̓ ἐγθηλίδῃ, δηά τμδί ἴῃς πεσε ποίϊΐοῃ οὔ ]αννβ σοποθζηΐηρ βδοσίβος, 
ὅσο. σάτηθ ἴῃ ἴῃ [86 ἐπε οὗ ΕΖια, Τὸ [μι ΐ5 Ὗγ6 ΠΑ ΤΕΡῚΥ ἴμαὶ (1) τεσ" 
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ἴῃ [6 ἄγ ἴἢδὶ 1 Ὀτουρδξ πεῖ ουΐ οὗ ἴῃς Ἰαηᾶ οὗ Ἐργρί, 
σομοογηϊηρ Ὀυγηΐ ΟἸΘΓΠρΡ5 ΟΥ ΒΔ Ἱῆσοδ : θα [15 ΤὨ]ηρ᾽ σΟΙΏ- 23 
τηδηεά 1 [Πθτὰ, βαγίηρ, ΟΌΘΥ ΤΥ νοῖςθ, δηα 1 Μ}}}] θῈ γουγ 
᾿Οοά, δηᾶ γε 5411 6 ΤὯΥ ῬθΟρΙα: δηά Μὰ 1]κ γα ἴῃ 411 [Π6 
δγ5 ἴῃδὶ 1 ἢανα σοτησηδηαδα γοι, [αἴ 1ἴ τηΔΥ Ὀ6 Μ6]1 ιηΐο 
γου. Βυΐ {ΠῈΥ Βεασκοηθα ποῖ, που ἱπο! θα [Π6ῚΓ Θαγ, Ὀὰΐ 24 
ψαὶκαα τῇ ἴῃ6 σοιη5615 σηα τη 16 ᾿τηδριηδίοη οὗ {ΠΕῚΓ 6.]]} 
Ὠοαγί, δηὰ νοΐ Ὀδοκνατά, δηᾷ ποὶ ἔοσνασά, ὅ1πηςοθ [ἢ6 ἀδΥῪ 5. 
(ῃδΐ γοιγ δίῃ .5 οάτὴς (οστί οὐκ οὗ ἴῃς Ἰαπὰ οἵ Ἐργρί υπἴο 
(η15 ἄαγ, 1 ᾶνῈ δνδῇ βδϑηΐ υπΐο γοιι 811 ΤΩΥ βεγνδηΐβ ἴῃς 
ῬΓοΟρΡείβ5, δὴν τἰβίης ὉΡ Θαυγ δηα βεηάϊηρ ζλερι. γεῖ [Π6Υ :6 
Πρδυκοηθα ποῖ τπηΐο Π16, ΠΟΥ ΠΟ ]]η6α [Π6ὶγ ΘδΥ, Ὀὰΐ αζάθηθα 
(Π6ΙΓ πρϑοκ: ἴ6Ὺ αἀἰά τοῦθ ἴδῃ ΠΕ] ἐαῖῃοιβ. ὙΠΕΓΕίοΓα 27 
ἴῃοιι. 58.411 5ρϑαὶς 411 [ῃ656 νγοτάβ υπῖο {με ; Ὀαΐ ἴΏ6Υ ψ}}} 

ἸΑΥΙῪ ἰηϑεϊ αϊοα βαστῖβοθς ἀγα ἜΧρυθβϑῖν τηθη!]οηδα ἴῃ οἤαρ. χχχὶϊ!. 18, 
85 ΨῈ11] ἂς τείειγσχεα ἴο ἴῃ νὶ. 20, νἱϊ. 21, χὶν. 12.) ΧυἹ. 26; (11) Ἡοβοα 
Δηἃ Ατηοβ, ὑσορῃεῖβ ῥγίοσ ἴῃ ἀδίς ἴο Τεσγθοιλίδῃ, (οϑι ν ἴῃ6 βαπια; (111) 
ἴῃς ἰτεαυδηΐ σοηϑαγα οὗ βδογίῆοθ οβδγεα ἂἃ5. ἃ ρεγυποίοσυ ἰαϑὶς βἤθνν5 
(παΐ ἰἴ ννὰβ ἃ βροντῇ Ἰηκιυ}10η. ἴο [6 σι ρροβεα εἴσοδον οὗ ψοἢ πλθη 
οουἹὰ {πὺ5 {πικῖ ; (1ν) (Ππ6 ἀϊδοονεευ οὗ (Π6 Βοοϊκ οὗ (πε [,νν ἴῃ 7οϑ᾽α]1}5 
τεῖστι ἴῃ 41} ὈγορδὈ ΠΥ Ὀείοσα (Ὠ15 ῬΥΟΡΉΘΟΥ ψὰ5 υἱϊετεᾶ, (ΘΙ ΠΟΥ 
ἴῃαλὲ Βοοκ νεγε [Ὡς Ῥεηίδίθυ ἢ οσ Ὠθυςεσοῃοσηγ) ἃ5. Μ}Ὲ}} δ5 ἴῃς [δα] τσ 
ΨΈΙΟΘΙΒ 1ςργοάαποσά, ργεοϊαάεϑ κυ οἢ ἃ σαρροβί[ίοη. Τῆς 5θηβε οὗ [ῃ6 νεῖϑβε 15 
Βυ ΠΟΙ ΘΤΥ οἰθασ. ΤῈ ῬὨΓΑΒΘΟΙΪΟΡΎ οὗ 76γειηϊδἢ (566 ὈεΪο) ῥτόναβ 
ἴῃαἱ ᾿ς Βαὰ ἴῃ ἰδ τηϊηὰ [86 ρῬχοπιυϊρσαϊΐοη οὗ (ῆ6 Τεη (οιητηδηθτηθηίβ 
οὔ ϑδίηαὶ. ΝοΥ διθοηρ ἴἢ656 ψα βηά πὸ αἰγεοίίοη σοποοσγηΐηρ' βδοσίβος, 
δηᾶ ΤΠΕΥ Ψψεῖα [86 ΟἿΪΥ Ρῥιεοερίβ ψὨίοΝ δά 1ῃ6 Ποηουγ οὗ Ὀεϊηρ 
ἰτραϑυσεα ἃΡ ἴῃ (Ὡς Ατἰ. Τμυβ ἴΠΕΥ οχὰ [6 ἢγοί τοοεϊνεὰ (ἢ6 οἰϊεῖ 
Ῥίασθ. Τῆς Τ16ν5, ἰἴ τῇᾶῦ θὲ δάαβά, ἰπ {μεῖὶγ ρυθ]ῖο βοσνίος σοδα [ἢ Ϊ5 

τίου οὗ (Π6 ὑτορῃεῖβ δἱοηρ ψ ἢ 1,δν. νὶ---ν!., (ἢυ5 5ῃησννηρ {ΠΕῚΓ 
116 (ῃδἱ [ἢ6 5δοτῆσαβ ἀσὰ Ὀυὶ βασοηᾶδιυ. Οοχάραζα ἰοσ (ἢ6 βεηϊτηθηΐ 

οὗ [ῃε νεῦβθ 1 ϑδη. ΧΥ. 22. 
28. Ετοηὶ (ἢ6 ἔαοϊ ἰῃαΐ οὐδάϊεησα ἴο [ἢ6 τηογαὶ {Ὁ αἷνναγϑ γαηϊκοά 

Βτοῖ, 1ἴ Τ0]1ονν5 (απ [ἢ15 15 Γοθιλ ἢ 5 5ρεςοὶδὶ ροϊῃ) (μαΐ βαοσί οθβ γεῦα 
ὙΠΟΙΥ ἡγοστ 1655 ἤδη οἤετεά ὈΥ [Π6 ᾿Ἰτητηοχαὶ. 

Οὐδέν »:»ν τοῖοι] ποῖ δὴ δχδοῖ αυοίδίίοη; ἰῃ6 πεαγεϑὲ ρργοδομ ἰς 
Ἐχοά. χίχ. 5 

ἐς αἰ 1. τυαν.} ΟἾΪΥ οὔος οἰβεννοτε ἄοαϑ [15 ργεοῖδα ρῆταβε οσουγ, 
νἱΖ. Ὁευῖ, ν. 33, τ θά ϊδίοὶυ δἴτοσ [Ὠ6 σερε του οὗ τ16 Τεη (ζοχωτηδηά- 
Σηθηΐβ. 

24. ἑὡπαρίπα 0} εὐ ΟΥΏΘ55. (οτηρατζα ἱἰϊ. 17. 
“ὑεὐ»}] Ἰ᾿ἰςΟΥΑΪῪ τοῦγέε. Τῆδὶ ἢδ5 ὈδΘη {πεῖν σοι! το ΘΥΟΥ δίησα [6 

Ἔχοάιϑ ἔσο Ερυρί. 
46. λαγαερεαί ἐλεῖγ πο] (Οοχάραγε ἔοσυ (Ὡς ῥῆγαβε οὔδρ. χὶχ. σ5; 

4 ΚίηρΞϑ χνιὶ, 14; ΝΕ. ἴχ. τό, 17, 29; Ρτον. χχὶχ. 1. 
27. 7267 27}.07γ4ὲ ἐλσις :“λἀα}] Τὰς Ηεῦτεν ἰ5 45πώά ἐΐοιε ςλαΖ.. «πα 

δ- 2 
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ποῖ Ποαύκοη ἴο [Π66: ἴῇοι 504] 4]50 ο4]1] υηΐο ἴδηι; Ὀυϊ 
28 [ΠΟΥ Μ1]1 ποῖ δῆβϑνεῦ ἴΠ66. Βαυΐ του 5}4}} 5810 υηἴο ΠΩ, 
ΤὨ5 ἐς ἃ παίίΐοῃ ἰμδΐ ορδγεῖῃ ποῖ {μ6 νοῖςς οὗ ἴῆ6 [ΒΡ 
(μεῖς (οά, ποῖ σϑοδινοῖῃ σογγεοῦοῃ : {π|ἢ 15 ρει ϑῃςα, δηὰ 
5 ουἱ οὔ ἔτοπι {ΠΕΣ τη οΌ ἢ. 

29---.24ιἪι 7716 δοῦλε 97 1Ὺε1γ Ῥπεζεάμεος φαΐ δέ αἴδο Ζλαΐ 
ΟΥ̓ 1λε617γ Ῥμμζοληιθρ. 

9 (αὶ οἵ (δῖηε δαῖτ, Ο Μργμραίερι, αι οαϑὶ 7 ἀναγ, δπά 
1ΔΚ6 ὑὉρ ἃ ᾿ατηθηϊδίίοη οὐ δΙσῇ ΡῥΐΪδοαβ; ἴογ ἴ[ῃ6 1ῸΒΡ Παῖῃ 

3. ΤοΪ οἰ α δηά ἔογβακβὴ [ῃ6 σεῃογαίίοη οὗ ῃ15 νγαῖῃ. Ἐοσ ἴῃ6 
Ομ] άτοη οὗ πάλῃ ἤᾶνα ἀοῆθ δν] 1 ΤΥ 5ἰρῃϊ, βδί τὴς 
ΤῸΒΡ : ΤΠ6Υ δάᾶγνα 5εῖ {Πε]γ Δουλ ΠΔΙΟῺ5 ἴῃ ἴῃ6 ἤουβ6 Μ ΒΟῊΝ 

{ζεν τοῦῦἶ] ηοΐ.. .απά ἐλοις «λαϊέ.. ακα “δεν τοῦ ποί. ἹἸὶ 5 ποῖ ἃ σοιητηδηὰ 
50 ΠΙΙΟΝ 85 ἃ ϑβίδίεπηθηϊ ἴῃδἱ [Π6 σι]ὲ οἡ ψὮΪΙΟἢ ἴῃ6 Ρϑορὶς ᾿ᾶνε δοϊεὰ 
5111} Ποϊάς σοοά. '᾽χγε ταἱσῃΐ τεπάοσ “ ϑζεαξ... σπα {δεν τοῖν ποί ἀδαγξΖερε 
29 ἐλέε: εαἰ τεγιίο λοι, αμα,᾽ ἄς. 

28. δεῖ Ὑοῦ. ΑἸΓμουρἢ ἴἤδΥ αν Ὀδδη, αηὰ ν1}} 6, οοπςϊσίθηξϊ 
ἴῃ ἰηϊαυ λυ, γεῖ [Θτεηλίδῃ τηιϑὲ [16] ΐβ ραγί α5 ὑσορβοῖ. 

α παί10᾽2}}] ὍΠ6 παῦϊο. ΤΏΉΘΥ κἰδηά ουὔξ ΡῬσοχηπεηΐ, 45 δε ἀἰβορεάϊοηι" 
εορΐςβ, ἃ ἀϊβορβάϊθηοα ἴπε συλ οἵ ψῃὶοἢ 15 δπμδησεβα Ὁγ {μεῖσ ῥσὶνὶ- 
ερθ5, Ὀγ ἴῃς 1, οτά᾽ 5 Ὀεΐηρ “πεῖν αοά." 

᾿ ζγ918} ,αϊϊλγείρεος. ( ΟτΏρατα σοΠΔρ. ν. 3. 

29--34.. ΤῊΕ ΘΟΕΝΕ ΟΕ ΤΗΕΙΒΚ ΝΙΟΚΕΌΝΕΞΘ5 ΒΗΑΙ, ΒΕ ΑΙ30 ΤΗΑῚΤ 
ΟΕ ΤΗΕΙΞΚ ΡΟΝΙΒΗ͂ΜΕΝΤ. 

29. Ομὲ οὔ ἐλίμε λαϊ7} ΤὍὨδ νεγῸ 15 ἰδτηϊπΐης ἴῃ ἴΠ6 οτἱρίπαὶ, ἴῃς 
βῃονηρ [Πα τ[μ6 ἘΏΡΊ 5} Ν εγβίοῃ 15 σρῃϊ ἢ {πε Ἰηβογίθα ννοσάϑ, ἰῃς ὴμδ- 
ἸιΔηΐ5 σο]] ον ον Ὀεϊησ βροκεὴ οὗ 85 εδἰβθεινῆεια ἴῃ (ὃς ἕδη. εἴην. 
ἤαΐγ 156 ἸιῖεγαΥ εγοῖυη. ὙΤὴῈ ψογὰ ἴσζγοιῃ 115 υ86 οὗ ἴῃς Ναζαγῖεΐἷς 
ἮΔΙΣ ἃ5 ἃ Οὐ ΟΥ σοηβθογαίθα ἀϊδάδμι (ΝΌΙΌ. νἱ. 7), οοιηθδ5 ἴο αν 
{86 56η56 1 Ῥθδῖβ ἤεσε. 850 [πε δηοϊηϊηρ-ο} οἡ ἴῃς ἢΠεδὰ οἵ (δε Βιρῆ- 
Ῥτίοβὲ 15 σἂ δα 15 ὠἰϊααφνε (ἴεν. χχὶ. 12). θη με Ναζαγὶῖϊς νας 
ἀεΒΙ]εα ὃν αοπίδοὶ 1 ἃ ἀδδα Ῥοάγ, μα νγὰβ οὐ]ρεὰ ἴο 5ῆανε δἰς ἢοραά. 
50 ὩΟῪ τηιϑί για] 6 πὴ δοῖ, 85 ἀρουΐ ἴο Ὀ6 σοηίδιηϊηδίεα ἔἢιι5, δ5 νν 6 }]} 
85. θεσᾶυδε 5868 15 [411116585 [0 δῚ νον 8ἃ5 ἃ υἱσρίῃ σοηϑεογαῖεά ἴο 88 
ΓΟΚΡ. ᾿ ᾿ 

εαδέ 11 ατῦα}}] Τῆοβε ΨΏΟ υπῃάοιβίδηα ογοτῦνε οὐ αἰααίονε Ἰϊετα ]γ, 
τᾶ Κα ἴμεβα Ψψογάβ ἴο γεΐίεσ ἴο ἴῃς ονεγίητον οὐ 6 πποηδσοῦγ αἱ τδς 
Βαθυ]οπίαηῃ σομαιδϑδὲ ΠΟΥ ἀρΡρσοδοῃίησ. Τὴϊβ Βονγανεσ ἰ5 ψφαϊϊα ὑῃη6- 
ΟΕ55ΆΙΥ. 

ἀϊρά 2]α.65] ὍδτΘ Ἀοιρμῦθ. Οογῃραᾶσε οἤδρ. 11}. 2. 
80. 2ῴεν ἄφυε σεἐ ἐλεοὶγ αδορεἴηαζ)05) ὅεε 2 Κίηρξ χχὶ. κ, ψ ποῦ. 

Τεϊδίεβ παι Μδῃδββθῦ ργοίαηεά τε Τεπιρὶα 1561 πὰ ἴῃ6 Ἰπδῆηοσ Βοσα 
τθ [ΟΠ Εα, 



γν. 31, 32:} ΤΕΒΕΜΙΔΑΗ, ΓΜἹ]. 69 

15. οΔ 16 ΌΥ ΤΥ δηλ, ἴο Ρο]]ΐα 1. Απά {Π6Υ μάνα Ὀ0Π 3: 
[ἢ6 ΠΙΡῊ ΡΙαςεβ οὗ Τορμοῖ, ψ Ὠοἢ ὡς τη [ἢ6 νδ] 16 γ οὗ ἔῃ6 50ῃ 
οὗ Ηϊηποῦ, ἴο ὈμυΓΠ {ΠΕ 5οη5 δηᾶ {πεῖγ ἀδιρῃϊειβ [ἢ ἴἢ6 
ἢτα : ψὨΙΟἢ 1 σοτηηδηαοα Ζάεηε ἡοΐ, ΠΕ ΘΙ οδηὴδ 1 ἸηἴοΟ ΤΩΥ͂ 
δοατί. Ὑπεοτζγείοσα, ὈθΘμο]α, [6 ἀδΥβ σουλθ, 5δι(ἢ ἴῃ 6 ΓΟΕΡ, 31 
[μᾶὲ 1ὲ 514}} ἢ. τῇοτε Ὀ6 οδ]]Ἱδᾶ Τορπμεῖ, ποῦ ἴῃ 6 νδι] ον οὗ [86 
80η οὗ ΗΠ ΠΟΙ, θυ [ἢ6 ν8]Π1ῈῪ οὗ 5]διρῃϊοσ : ἔοσ [Π6Ὺ 5841} 

81. ἀλίρά 2αε65] Α ἀϊβεγοηΐ πψοσζά ἔχομι παι ἴῃ νοῦ. 20, δῃα πιοδηΐϊηρ' 
αἰΐαγ-. 

7Τοῤῥε] Α Ρΐἷαςθ πϑρᾶῦ ἔς δαβίθσῃ δχίσεια υ οὗ ἴΠ6 βουΐμποσῃ ἐεδοῦ οὗ 
1ὴ6 νιον οὗ Ηϊπηοπι. ΤὮχεα ὄχραπδίίοηβ ὥᾶνα Ὀδεη σίνεῃ οὗ (μ6 
πδῦ6. (1) κ“ δγεπι, οὐ δοσουηΐ οὗ [6 οἶδα σωϑδάθδ ἴο ἀζονῃ [Π6 οΥἹ68 
οὗ ([ῃς ομ]άτεη Ὀεΐηρ βδοτϊ βορὰ ἰο Μοϊοοἢ--- 

“ἐοσγ ἴα ποῖβε οὗ ἄγυστηβ δηὰ {ἐπι τος Ἰουά 
Τπεῖγ ΟΠ] ἀγθη᾿5 οὐίαβ ἀῃμεαγάὰ μδὶ ραββεὰ [Ὠσχουρἢ ἤγα 
Το ἢἰβ συ 140]. 

ΜΠΐοη, 2, 2. 1. 394---- 

(1) ΑἹ δωρμἶηρ, σοτρατα τέφ-ρα, ἐεῤ-ἰἄμς. (1) ΑἹ τρίέρ. ΤὨΪ5 ἰ5 
5ῆθνῃ ἴο Ὀ6 ἴΠ6 τηοβὶ ΠΠἸΚΟΙΥ ὈΥ ἃ σουῃρδυίβου οἵ οἢδρ5. χίχ. 5, χχχὶϊ. 35, 
ΨΙΟΝ βοάγοεὶν ἀἰθεσ ἔγουὶ ἴπε ργεβεηΐ ραββᾶρα δχοθρί ἰῃ ανίησ 2ααὶ 
ποῖ Ζοῤἧεί. ΤΒδ βιρϑταϊξοηι ἤθη οὗ Τορδεῖ ἴοσ Βδδὶ] ἴῃ [6 ργεβεηΐὶ 
ΡάᾶΞϑαρα 15 ΤΊΘΓΟΪΥ ἃ Ῥᾶγα 116] ἴοσ ἴπαΐ οὗ δοεάοίἪ (5ϑματμθ) ἴοσ ἴῃ6 βδπια 
ψοτὰ, (Οοτραγα οἤδρ. 111. 24 αῃηὰ ποίθ. Τῇς ψοτγά 15 δἰ πχοβῖ βϑου]αῦ 
ἴο [εἐτειϊδῃ (αὶ οὗ 15. ΧΧΧ. 33 5 βοηονηδί ἀἰαγεηῦ), ἰἴ5 οσουγγθποο 
ἴῃ. 2 Κιηρδ ΧΧΙϊ. τὸ ὈΘΙῺΡ᾽ ΡΟΒΘΙΌΪΥ ἴῃ Ξου6 ΨΑΥ ἀπε ἴο Ὠίηι. 

τυαλίεν ὁ ἐλε τος οὐ δἰ ήμημορ] Νοιδίηρ 15 Κθονπ οὗ Ηΐπποῦι. Τῇ 
γεν παῖ 11 5 Ὡοΐ ἃ Ῥγορεῦ πᾶμῃθ, θα τηθδῃ5 “41 ]ε 5 (ΔἸ υἀϊηρ ἴο [ῃ6 
᾿ππΊδη ΞΔ οΥ 665) 15 αἰδρτοναα ὈΥ 115 Οσσύγγεησα 8ἃ5 ΘΑΙΪῪ 85 7οβῇ. χνυ. 8. 
ΤΠε νδ] ]οὺ μδα Ἰοηρ᾽ δὴ 6ν1] πδηλθ, (α) ἃ5 ἴῃ ρίδοα οὗ ρυγε οἤεσίηρϑ, 
(ὁ) 45 ἀεῇ]οὰ ὈΥ οϑβίδῃ, (ς) 45 ἴμ τεοερίδοϊβ ἔοσ ἴμ8 οὔδὶ δῃὰ 4} οὗ 
(86 εἰϊγ. Ηξδηος ἰξ Ὀδοᾶθ ἢ ἴπ6 ΚΔΌΡΙς ἴδε νἱβὶ 016 βίρτι οὗ ἴῃ 8 
Ρίδεα οὗ διΐϊαγα ρυηβῃμηθηῖ, σεἤεημδ (γέεννα, Μαῖΐ. νυ. 22). ΤᾺὨς 
ὙΔ]]ΟΥ, Βάττον, 1 βίθαρ δηά τυρρεά τοοῖζβ οα εἰΐμεν μαηά, ἰοσιηβά ἃ 
πδίυταὶ ἀείδηος ἴο [6 ΟἷΤΥ̓ οα (ῃς ψϑβίθσῃ δπὰ βουΐῃογῃ 5ἰάθβ, Ἰοἰηϊηρ 
1}ς οαβίοση να ]οὺ οὗ (Ὡς Καάτοῃ. 

έο ὄμγρε ἐλεὶγ φορὲς ἀγα ἐλεεῖν αἀαιράζεγς ὑε 116 32 γε] ἴῃ ποποὺγ οὗ Μο- 
Ἰοςῖ (6 ἄτε-ροά, νῇο 15 οἴϊδη ἰάοηι πε ψι ΒδΑ], ἴμ6 βαη-σοά. Ὑνο 
ατεκίϊοηβς πᾶνε Ὀδοη δϑκοὰ σοποεγηϊηρ ἴῃ παίατε οὗ [Πἰ5 οσβῃρ. (ἰ) 
νεῖ ἴῃς ΤΠ] άγθη ἀεβίγογθαά οὐἠἨἁῺ ΤΊΘΥΟΪΥ ρῥαββεά (ἤγουρσῃ ἴδῈ ἢἤτα 85. ἃ 
ϑογῖ οἵ ρῬυτγιβοδίίοη Τηδ ῥγεβθηΐ ραββᾶρα βῆεννβ [ῃδὲ ἴῃ6 ἰογίηεσ ννᾶβ 
[ἢ οαὯ56. (11) αταητίηρ ἴμαϊ [Π6Υ ῥϑγιβῃθα, ψγεῦα ΠΟῪ 5ἰδίη ῥσγενίουϑὶγὴ 
ΤῊ νὰ ραίποσς ἢ 2γοὀαῤίἐέν ἔτοτα ἘΖεῖὶς. χνὶ. 21. 

ὙΝμεῖδεσ τηἷβ Ῥασγὶ Ὀεϊοηρ ἴο ἴμε (ἰπ|6ὲ οὗ 7οβίδῃ οὐ Γἐμοϊακίπι, (ἢ 6 
τείογθηςα 15 οΥὐἹ 6 ΏΓΥ ποῖ ἴο [86 ῥγεβθηῖ Ὀαζ ἴο [Βε βίῃ οἵ [86 ρᾶβί πῆσγε- 
Ῥεηϊοά οὗ. 



γὸ ΤΕΚΕΜΙΑΗ, ΜΝ]. ΝΠ. [νν. 33, 34; 1. 

33 ὈΌΣΥ ἴῃ Τορμδεὶ, {Π] [Ώ6τα ΡῈ ἢο ρδοθ. Απά [Π6 οσδτοδβ65 οὗ 
[Π15 ῬΕΟΡΙΘῈ 5}4}1 Ὀ6 τηϑδαΐ ἴοσ ἴῃς ἴον]β οὗ (ῃ6 ἤδάνξῃ, δηὰ 
ἴον ἴῃς Ὀφαβίς οὗ [6 βαγίῃ ; δηα Ὡοηδ 5}4]] ἔγαν ζἦδηι ΑΨΆΥ. 

34 ΤΏΘΩ ΜἘΠὶΠΟΟΡρΓ1 οδι8ε ἴο σδᾶβδα ἔτοπιὶ (ἣς οἰἴ165 οὗ πἀδῇ, δηά 
ἴτουα {π6 βίγεεῖβ οὗ Το βαίοσω, [Π6 νοῖος οὗ ταϊτίῃ, δπα τῃ86 | 
νοῖϊοβ οὗ ρἰδάμεββ, ἴῃ6 νοῖοβ οὗ ἴ[Ὡ6 Ὀπάδρτοοσῃ, δηὰ [6 
γοΙο6 οὗ [ῃ6 Ῥπὰα : ἔοσ ἴῃς Ἰδηά 5841} ὈῈ ἀεϑβοϊδίε. 

Παρ. 11]. 1---2. Ζ76 ἀραα δοίζίες «λαἤ νιεοί τοῦῇτᾷ 
ΜΟΙ 165 τὐο756 ἐαρ ἐἰφαϊά. 

8 Αἱ δαὶ ἔπη6, βδἢ ἴῃ6 ΤΟΕΡ, ΠΟΥ 5411 Ὀπηρ οὐἱ ἔπ6 
Ῥοῃαϑ οὗ (ἢς Κίηρϑ οὗ Τἀδῃ, δηα τἴῆ6 ὈΟΠ65᾽ οὗ Ὦ15 ῬΠΏΟΟ5, 
δηα [8ε Ῥομαδ5 οὔ Π6 ῥγιθβίβ, δηᾶ [ῃ6 θοηε5 οὗ [ἢ6 Ῥσορῃοίβ, 
Δη6α [ἢῆ6 Ῥοῃδ65 οὗ ἴῃ6 1ηῃδθϊ]δηῖς οὗ ΓΘ τ 5416}, ουϊ οὗ {ΠΕΙΣ 

82. 2:11 ἐλεγε δὲ πο φίαςε] ὙΤνο ρρδὶ]ἑηρ ἰεαΐατγεβ οοηποοίεα ἢ 1ῃ6 
Ὁ]ΙοοάΞηεα (παῖ 5 σοτηληρ ἀγα 5ϑὲ ἔοσί---(α) ΤῊς νδ]]6Υ ἀεβ]εὰ Ὁγ Ὀ]ΟΟΑΥ͂ 
58 Γῆς 65 584}} πον Ὀ6 ἀοβ]οα ὈΥ 1[Π6 σαγηᾶρε οὗ νγασ. (ὁ) ΤῊϊβ σαγῆδρα 
5}|8}} ὀχίεηἀ ἅν Ὀεγοπά ἴῃ νϑ]]1ου, “ΤἬΏΘΥ 58.411 ὈυτΥ ἴῃ ΤορΒεῖ 10. πὲ 
ΟΥ ΤΟΟΙ εἸβενῆεσα.᾽ ϑυςῖ 15 ἴῃ6 τοσε ἀρρτζουεὰ 85 ψὲ}] δ5 ἴῃς ο]αοϑῖ 
Το ἀοΠΠηρ. 

88. Βυτίαὶ, ονϊηρ ἴο ἴπ6 τηυἹτθ οὗὨ σΟΥΡ565 δηᾶ δννηθβε οὗ ξυγνὶ- 
ΜΟΥΘ, 584}1 Ἀδὰ ἱπηροββι}]6, δηὰ Ὀἷἰγάβ δηὰ Ὀβαβίβ 584]1 ἢᾶνε (ῃεῖσ, ΑΥ 
Ὁπτηο]εβίεα. ΤὍΤθα ράᾶββαρα 15 ἴδε δἰτηοϑδί οσζὰ ἴοσ ψοζγὰ ἔτουῃ Ὠεμΐ. 
ΧΧΥἹ. 26. 
,»α»] Τῇε νοσχὰ 15 ονβοϊεῖες, ὀχοδαρὲέ 85 ἃ Ῥγονί ποῖα θη. 11 ᾿ς ἴῃς 

τοοὶ οὗ αϑγαν (ρατιἰοΐρῖς, αγρα: 4), ““Ὧς ἰπουρῆϊ δἴγ ἴο αἴταγε᾽" ((δὺ- 
οοΥ5 Οἰεγῆς 7αἰ. ΜΜΝεάρνοοά ἀετῖνεβ 1 τότ ἴ86 τοοὲ ἥγαν (1,Δἴϊπ, 
7 »αριρο, 7», αρογ) ΜὮ16 ,3ἕὰα» ἴῃ ἴη6 βθῆβε οὗ τὰ ἰ5 σοπηδοῖϊεα ΜῈ τς 
1 αἴ Κο. (Διῤίε Ἡρογά-.Βοοξ.) 

84. 216 τὍὉοΐοε 977 ἐλε ὀγίαφργοοῦι, απα ἐλέ υοΐες οὗ ἐδε δγτ 2] ἃ ἰτεασυδης 
Ἔχρζεβδίοῃ ϑ ἢ [15 Ῥτόρμεῖ. 866 σῆδᾶρβ. χνὶ. 9, Χχν. 10, ΧΧΧΙΪ. 11. 
“ἼΠ6 τηδιτίαρα ἔεδβί ... σομ δα υβυδ}ν ἰοσ βενθὴ ἄδγβ, ἢ τἢς 
συεαΐαβὶ τηϊσίῃ. ... ϑἰηρίηρ, σηυβὶς, δηᾶ ἀδηοίηρ, το τΥ τὶ ἀἀ]65, δὰ 
[86 ΡΙΑΥ οὗ νἱΐ, διηυδεὰ τῃ6 ἤουβα πἰρῃξ δῇεγ πίρῃϊ, ὩΣ 1.6 ἔδαςς 
ψγϑβ Ῥτοϊοηρεά.᾽" (Οεἰκιεβ 277 αμά Ἡογας οὗ Οἀγδὶ, χ. 474. 

αἰκεοία 2] ῬΥΙΟΡΕΙ͂Υ, ἃ ὑΪδοα ΜΟΙ 1145 δεζορις αἰδροίαζε. 

ΟΗΑΡ. ΨΙ1ΠΙ. 1--.-3. ΤῊ ῬΈΑ. ΒΟΌΙΕΞ 5Η2ΑῚ, ΜΕΕῚ ὙΙΤΗΕ 
ἹΝΌΙΟΝΙΤΙΕΒ ἌΟΚΞΘΒΕ ΤῊΛΑΝ ὉΕΑΤΗ. 

1. {.εγ “λα ὀγίρηρ οὗ ἘῸΣ σᾶυβος δὲ βυρρεκίεα ὈΥ ΜΙοδδοΙὶς ς 
(α)ὴ ὙΤΠε "ΡῈ οὗ πάϊηρ 5ρΡ01}, ἰγεάθασεβ δηὰ οὐὔῃδιηθηῖς οὗ να]ὺδ 
Ῥεΐῃσ οἴἴζεῃ Ὀυτϊοα ΜΠ [ἢ6 ἀεδά, (οοπιρατα Τατλιβ᾽5 ἔγυ11655 νἱξῖς ἴὸ 
ἴπ6 ἴοτ οὗ Ν|ϊοοιβ, Ἡετοᾶ. 1. 187); (ὁ) δοοϊάεηΐ, ἴὰ ἀϊρρίησ αὶ 
ἤοΐε ἴῃ ογᾶθσ ἰο πρῃϊ ἃ ἔχε; (2) ψδῃϊοημεβα; (4) (8 εχεοϊΐοσι οΣ 
Εδυ ΟΣ ΚΒ ἔου (Π6 5ἰορθ. 



νν. 2---Ξ.7 ΤἸΕΒΕΜΙΑΗ, ΜΠ. 1 

σίανεϑ : ἀπά [Π6Ὺ 5041] βργεδά {ἤθτῃ Ὀείογα ἴῃ6 σι, δηά [ἢ6 « 
ΙηοοΏ, δηᾶ 811] [η6 Ποβσὲ οὗ ἤξδανθῆ, νομὴ {ΠΕΥ ἢανα Ἰονθά, 
ἈΠ ψὨοσΩ ΠΟῪ Πᾶνα βεινεα, δηᾶ δέϊεσ ψῇοση [ΠΟΥ ἤᾶνα 
ψαϊκεά, δηὰ ἡ ῇοῖὰ ΤΕΥ μάνα βουρῃΐϊ, δηα ψῃοπλ ΠΟΥ Πᾶνα 
ὙΟΙΒΗΙΡΡΕΩ͂ : [ΠΟΥ 5}81} ποῖ θὲ ραϊῃεσεα, πού 6 δυτιοὰ ; 
[Π6Υ 54}} Ὀ6 ἔογ ἀυσησ ροπ 1Π6 ἕδος οὗ {πΠ6 βαυίῃ. Απῃά 3 
ἀεδίῃ 5}41}} θ6 οβοβεῃ σαῖμογ {πη 1 ΌΥ 4}} [ῃ6 τϑϑιάπα οὗ 
ποτ ἰπδΐ το] οὗὁἨ [Π15 6Υ]] ἔΑΠΆ]γ, ἡ ]Οἢ Τοιηδίη ἴῃ 8]] 
[ῃ6 ῬΙδοες ψὨΙΠΟΣ 1 μαναὰ ἀνθ [Πδῖὴ, βαῖἢ [6 ΠΟΚΡ οὗ 
Βοβίβ. 

,ω.- ἧς 72) δ 2εορ᾽ε ἄαυε δεορ ζαγάορεα «μά πμρδίέμολζηρ' 
ἦη 11.617 Τρ. 

Μοζδϑονεοῦ ἴμοιῖι 5ἢδ]ῖ 54 τηΐο ἴθι, Τῆι βα ἢ [6 ΤΙΟΕΡ; ς 
5411 1ῃ6γ 1411, δῃᾷ ἢοΐ 8156} 5}4}}] μ6 ἵστη ἄνᾶυ, δῃᾶ ποί 
τεῖϊυση ὃ ὙΥῺΥ Ζάόρ 15 [ῃ15 Ῥ6ΟΡΙΪς οὗ Γϑγυβαίθτη 51]! ἄθη Ῥδοῖκ 9 

2. “:2γέεαα] «εαἰίεν, σαΥο βου, ἢοΐ οὗ ΔΥ χε ρυτροβα. 
δεγογε ἐλε 522] ὨδΑΥΘΏΪΥ Ὀοάΐϊεβ νν}}} ποῖ Ὀ6 Ῥγενεηϊοα ὈΥ 411 [ἣδ 

οἤεσίηρβ δπᾶ ἀδνοίζοη ἴΠ6Υ τεςεϊνεα ἔγοτῃ υϑὶηρσ' {Πεῖγ ᾿ηθπδησςα ἴο Πδβίθῃ 
[δε τοϊησ οὗ [ῃ6 σατοᾶβεβ οὗ {Πεὶσ βουηθίϊ γα Ἰνουϑ ΠΙΡΡ 5. 

τοΐλονε δέν λανε ἰουεα] Τῆς σταᾶπδὶ ργόρτθβθβ ἴῃ ἰἀοἸδίγΥ Ἔχργοϑβοᾶ 
γ τῃϊ5 δῃὰ (6 Ξιυιςοοοάϊηρ' νοΥῸ5 ἰα ΨΟΥΓΩΥ οὗ ποίϊοα : ΤΟ π655, 5Ὁ- 
Τηϊϑβίου, δάδρίδίίοη οἵ ἼἽοηάυςί, ἐτεαυεηου οὗὨ δεσνίος, ἰγεδϑοηδῦϊα 8δ0- 
ςερίδηοσε ἴῃ ἴῃς ῥΐἷαςς οἵ Οοά. ᾿ 

εξ ραΐλεγεαά } ίοτ ὈυτίΑ]. ᾿ 
8. Τῆς [δουρῆϊ ἀπὰ τηυοΐ οὗ ἴδ6 ἰδηρυαρε σοσσοβρομς τ [δυ. 

χχνΐ. 536---30; Πευΐ. χΧΥΙ]. 65---67. 
7)ανεῖν] υϑεὰ οὗ (ἢ. ψιμοὶς παϊΐοπ. Οομιρασε οδδρΡ. 111. 14. ψ Π ποίε; 

4ἶϑο χχν. 9. 
τολικκεᾷ γρμαΐη}] Ὑῖβ Ῥχο Δ ὈΪΥ ἀϊὰ ποῖ Ξἰδηὰ ἴῃ (ἢ ἴοχί οτἱρίμα !]γ, 

Ὅυϊ τεργεβθηΐῖ δὴ ἰηδανοτγίοηϊ Τεαρεϊπἰοη ὉΥ (ἢ6 σοργίδι οὗ 1Π6 βδσηδ 
Ἡδεῦτον ψοσγά ἴῃ ἴδ ῥτενίουβ [1η6. 

2ἐκπες] ἴπε Ἰαηᾶς ουἱοῖάς Ῥα]οβί δ. 

4--ἸΊ ΤῊΞ ΡΕΟΡΣῈ ἨΑΡῈ ΒΕῈΝ ἨΑΈΡΕΝΕ. ΑΝῸ ὕΝΒΙΌΞΗΙΝΕ 
Ν ΤΗΕῚΒ ΙἹΝΙΟΌΊΤΥ. 

4, εδανε δὰ ἀκολω νἱῖ. 28---ν 11. 3) ἃ ΚΙ πά οὗ ρασθη(μεβὶς, βεϊηρ 
ἐοτί (δὲ παίσγε οἱ [ῃ6 σοτλϊηρ Ραηἰϑῃηθηξ. Τογοη) ἢ ΠΟῪ σαΐϊυσης 
ἴο {πε κυ] εςῖ οὗ [Π6 οσοημάυςς ὨΙΟὮ δᾶ5 ῥγοοσυγοὰ 1. 

4λ4}] ο19, ᾿ππρεύβϑοηδὶ. 1Γ ἃ πιδῇ βίαι ]α, 6 νν}}} παίατα ΠΥ τοραΐπ 
Ἦϊ5 Ἰοοΐϊΐηρ ; 16 μα ἰοβα ἢἷθ ναῦν, ἢ6 ΨΠ] τσείυτηῃ ἴο 1. Βαυΐ [Πϊ5 ῬΘορὶβ 
οι ποῖ 5οο. Ϊὴ ἴῃς Ἡδῦτεν “ ζπ77γ2 ατυαγν" δῃηᾶ “ γείμγη᾽ ἂτὸ 186 
βδτὴθ νεῦρ. (Οομιρασα ἔοσ {6 σερϑι του οὗ ἴῃ νογὰ “ γεζμεγρε᾽ οἤδρ. 
ἦν. 1, ὙΠΕΤα ΠούΘνΕΥ ἴΠ6Γα 15 ΠΟ γΗΪαὺ οὐ ἴπ6 ννοτά. 

δ, «ἰξάδερε ὀαεξ... ὀαεξο Σηιρ... γ6 127] ΑἸ] ἄχεα εἐχργεβϑθίοης ἃσὰ 

«τὐὐαπαα 



᾽2 ' ΤΕΚΕΜΙΑΗ͂, ΝΠ [νν. 6, 7. 

ὧν ἃ φεγρείυδὶ ὑδοκβιἀϊησ {ΠεΥ ΠοΙὰ αδὲ ἀδοεὶῖ, [ΠΟΥ 
6 τοῆιβ6 ἴο τεΐυστη. 1 πεαγκεηθδα δηᾶ ἢεασζά, ὀψέ ἴεν 508 Κ6 
ποῖ διιρῃΐϊ: πὸ τῇδῃ τερεηϊθά ἢϊτη οὗ ἢ15 ψ]Ο ΚΘ ἢ 655, ΒΑΥ ΠΣ, 
Ὑμδαὶ αν 1 ἀοῃξδὴ δνΕῚΎ ομδ τὐτηξα το ἢ]15 σοῦγ56, 845 ἴῃ 6 

7 ὮοΥθ6 συβῃθί τηἴο [ἢ6 Ὀατ[1|6,. 64, [Π6 5ἴοτκ 1 ἴῃῆ6 ἤδάνϑῃ 
Κηονεῖῃ ΠΟΥ Δρροιϊηϊθα {1π|65:; δηά [6 τὐτῖ]α δπα [Π6 σσδπα 
δῃηᾷ ἴδ 6 5] ον οὔβεσνα [Π6 ὉΠ οὗ {ΠΕῚῚ σον; Ἀπ ΤΩΥ͂ 

ἔτοτα ἴδε βαπια τοοῖ ἴπ ἴη6 οτρί παῖ. “" ἮγΑ» δ (ΒΟΥ ψμρηε ἀτυα»ν τοίϊᾷ 
α 2εγ2είκαί {γηἴρρ ἢ 

ἰφεοῖ 1 εἰϊ μεν (1) {πεῖς οὐσὰ ἰτοδοΒοσΎ ἰονγαγᾶς Οαοά, οτ, Ὀείίετ, (11) 
τῃεὶς 140]5, 48 θεΐῃρ ἃ ἀθηΐαὶ οἵ αοά, δὰ ἀεϊιάϊηρ ἴὰοσα γἘο οοηβάς 
ἴῃ [Ποτη. 

γέζ 54] σοῦ», ἸοαίΖε. 
6. 7] Οοὰα [5 511} (π6 βρϑαΐκοσ. 
λεαγξεριοα απα ἀεαγαά 1 ἸταΡ  γίηρ δῇ δηχίου ἴο ρῖνα ἜΥΕΙΥ͂ οἤδηςε οὗ 

διποηἀηηοηΐ. , 
, ποί αγήρλΖ] νἱτίυΔ }}γ ομα ποτά ἴῃ ἴῃς Ἡεῦτεν, ποῦ γέρλέξ τὐγορρ. 8566 
ποῖα οὐ οὔδρ. ἱϊ. 8. Τἢς βϑιὴθ Ἐχργεϑϑίοῃ ΟΟΟΙ 5 οἤδρ5. χχὶδὶ. τὸ, 
ΧΙνἹ]. 20. 

γεῤορίεα 1 τορθηῦΒ. : 
ὕλαΐ λαυνε 7 ἄρηε 9] κεν ηρ τεπεοϊίοη ἀπὰ σοηἰ  Ἰοη. 
40147.56] ἸτΑΡΙ γίηρ ταρὶ ἃ τηοϊοη, δῇ δασοῦ οἰθηρα ἰπῖο ψτοηρ-ἀοίϊηρ. , 

Α ποσὰ ρτοῦδῃϊα σοδαϊηρ 15 {86 Ὁ]. ἐρζϑέξ, [ἢ π8Ι' Ἔχργεβϑίηρσ ἰῃδῖ δδοὶ Ἵ 
ἕο] Πονν5 ἢ]5 ἱπάϊνι πα] Ὀθεηΐῖ. , ἐν 

γμφλείᾳ 1 ἸΙΙΘγαγ, συεγηοτυείζ. ἸΏΝ ἴννο τρϑίαρμοιβ (4 ΒΕΙῪ 5ιεεὰ, 
Δηα ἃ τοτγϑηΐ) ἂσὸ οσοζηδίπεά. 
(1. Ἐνεπ πιϊρταίουυ Οἰγὰβ δα ραῃσίιαὶ ἴο {εἶν ββάβοηβ. 02 
τ2071] ὙΠΕΥΘ ἀγα ἴνο βρϑοΐος ἑουηᾶ ἢ Ῥα]εβίίηθ, ἴῃς νὨϊῖς δηᾶ [ἢ 6 

ὉΙΔΟΚ, 116 ΤΟΥΤῚ ἀἰβρεσβθα σαηοΓΑ Υ ἴῃ Ραὶτα οὐεῦ ἰἢς ὑνῇοϊε σουηῖγν, 
(ες Ἰαϊίεσ ᾿ἰνίηρ ἰῺ [Π6 τηδύθῆεβ δηὰ ἴῃ ἰασρὲ ἤοοκβς. ὙΠΟΥ πᾶνο Ὀεεα 
οὐϑεγνεά ἴο γεδοὺ Ῥαᾳϊεβίπε οὐ Μδγοὴ 22... Αδοσ ἃ ἔεν σεεὶκβ [ΕΥ̓ ῥτὸ- 
οεεὰ ἴο Νοτγίδεση Ευτορα. 

ἐη 116 λεαύυερ} ΙΓ ἢ τπαῖκοβ ᾿ἰ5 ἢδδῖ οἡ ΠΙρῊ (σοτράτγε Ῥ5. οἷν. 17). 
ΑΙ]]υάϊηρ ἴο 115 ουδίοτῃ οὗ ΞεἸεοίηρ ἔπε Ἰοί᾿εϑῖ βἰἰπα το. --- ἃ Ὀ111τ, ἃ τυ ]η, 
8. 1411 ἰγεε; οὐ, Ὀεϊίζεσ, ψΒΙΟ ἢ ἴα κε5 Βιρῃς ὉΥ ἀδγ αἵ ἃ στεαΐ μεῖρῃϊ, θπ}Κὰ 
Οἴδποσ τηϊρταΐοσυ Ὀἷγὰβ. (Τ βίσατα, δια. 715. οὗ εδίε, χ46, ᾳφυοϊεά πῃ 
.32. Οο»721.} 

ἐγ 116] Τα ἴατι]ς ἄονα ψγχὰ5 νεΥῪ δρυηάαπί ἴῃ Ῥα]εβίπα ἴτοπι Θϑ 
τηο (αεη. χν. 9). Α ραὶτσ οὗ ἴπεϑε ἰοιτηεὰ ἴῃς αἰϊεγηδίϊνα οἤεγιηρ ἰηειεδα 
οὗ ρίρβοῃϑβ ἴογ ἴῃ ροοσῦ. “Ὅτε οἵ {86 ἢτγβί Ὀἰγὰβ ἴο τηϊρταῖς ποτῖηναγάς, 
[ἢ ἴαγῖ]δ.. ἐπλτηθαἰαίο] Ὁ οἡ 115 ὐγῖναὶ ρόυσβ ἐουι ἢ ἰσοῖλ ΟΥΟΥΥ ραγάσηῃ, 
στονε δπὰ ποοάεά ἢ}}} 15 τῃθη ΒΟΪΥ γεῖ βοοίμίηρ αἰ γ." (Τηβίγατῃ ἴῃ 
,«»:. 8122. 2έεζ.) . 
“74 6] βασ ο ((νῥεείμ5). ϑενογαὶ βρϑοῖεβ οὗ ἴἴ τὲ ἰουπὰ ἴῃ Ῥαϊεςίίης, 

ἴτοτα ψῃϊ ἢ σουπίσν [6 5] ον ἀοε5 ποῖ ταϊσταῖθ. 
στοαδέρτυ] ατϑιθ. 



-.-α 

νν. 8--12. ΤΕΚΕΜΙΑΗ͂, ΝΠ, 73 

ῬεορΙα Κπον ποῖ ἴῃς ιᾶρτηθηϊ οὗ ἴῃς Τρ. ον ἄο γ6 8 
58, νε “γέ ννῖβθ, δῃὰ (6 αν οὗ [η6 ΓῸΒΡ Ζ5 ψι ἢ υδὴ 1,Ο, 
σΟΥ͂ΔΙΪΥ ἴῃ νϑΐῃ τηδᾶς ἢδ 22; ἴῃη6 ρεὴ οὗ ἴῃ6 βοῦῖθε5 Ζξ 1ἢ 
νϑῖϊη. ΤΠ Μι56 2,162: Α΄6 δϑοῃμδαιηθά, ἴῈΥ γα ἀϊθιηδγεα δηά ο 
τε : ἰο, ΤΏΘΥ Πᾶνα το͵εοϊεα τῆς ψοζὰ οὗ ἴῃε ΤΟΚῸ; δηά 
ἡ αὶ ψϑάοτ ὡς ἴῃ ἴΠει  ὙΒετγείογε Μ1}} 1 ρῖνα ΠΕΣ ῖν 68 τὸ 
πηῖο οἴοῖβ, σμα {πεῖν Βε] ας το τ[Ποτὰ τῃαὶ ταδί θΠς 2ἀέη:. 
ἴοΥ ΕΥ̓ΘῪ Οη6 ἔτοπὶ [Π6 ᾿δαβὲ Ἔνεῇ πηΐο ἴῃς ρτεδίθϑί 15 ρΊν ΘΙ 
ἴο σονεαίουβησθθ, ἔγοπιὶ ἴῃ6 Ῥιόρῃθὶ ὄνεὴ πηῖο τῆς ρῥγδβῖ 
ΕΥΘΙῪ ΟἿδ ἀρδίειῃ [4] ςοῖγ. ἘῸΓΣ ΠΟῪ Ὦάνε Ὠδαϊδά (ἢς ἢυτί οὗ τι 
ἴῃς ἀδιρῆςοι οὗ ΤΥ ῬΘΟΡΙῈ 5115 Ώ Εν, βαγίηρ, Ῥεδοθ, ρθᾶςδ : 
ΏΘη ζόδέ ἧς ὯῸ ρεᾶςθ. ὄἥειε [ΠΕῪ δϑῃδιηεαὰ ΏΘη [ΠΘΥῪ τὰ 

ἐρέω, ογάϊμδηςθ, ἴατγ, ΜΒΙΟΝ 15 τυ τοσορσηΞοα ὈΥ {86 Ἰονὸν 
ΔΉ ΪΤΏ4]5. 

8. ἦε ὦ] Τῆς τΕΡΙΥ οὗὨἩ ἰῃς ῥυεὶς δπὰ [σα ὑσορῇείβ νγγαβ, 6 
ἢανε [86 υτιτίθη Γανγ, δηὰ δγο- ἰεασηθαὰ ἴῃ ἰἴ5 ἰδηριαρο δηὰ ῥτθοερίϑ.- 
Θυο ἢ τηδὴ σγεῖα ἴπ6 ἴνγο Ῥαβῆυτα (μα ρΡ5. χχ. 1, χχὶ. 1) δηᾶ ϑΠειηδίδῃ 
(εἢαρ. χχίχ. 24, ἅς.) ψῇῆο Ὀοδϑίβα οὗ ἴδε [ὺὺνῪ ΠΕ αἀἰδοονεχοά ἰπ [ἢ6 
Τεπιρ]θ. ϑοπῖα ἰαἶτκα ἴΠ6 ΗΘΌτεν ἰοσ τοΐσε, ἤεσα, δηα ἴῃ οἤδρ. χνἱ!. 1.8 
ἴο ἀδῃοία ἃ 5ρ6ς148] οΪ855 οὗ ρϑϑοῃβ. 

10, εεγέαϊμπέν...1 Ἰὰ ἵσαῦὰ 101] 1:6 Ἰγίπρ' ΤὯ6Ω ΟΥ̓ [88 ΒΟΣΙΌ65 Βαὶἢ 
ταδάθ 10 ([ῃς νὴ ἃ 116. Τῆς ἘΠΡ] 58} ταατρίμαὶ ταμάἀθγίηρσ 5 ἴῃ} (ΑἸ ΤΙΥ 
σοττεοὶ (“Τῆς ἴα]δε βεὴ οὗ ἴῃε βοῦῖθεβ ψοσίκ ει ον [α]ϑεμοοά ἢ. ὍΠΟΥ 
Πᾶνα πςοὰ {πες Κπον]εᾶρσε οὗ (ῃ6 ,ὺνν ἴο ἀεοεῖνα οἴμπειβ, πῃ ἀβϑυσίηρ 
τε ἰδὲ (ΠΟΥ͂ ΤΏΔΥ 5'η ψἸὮ ἱπι ρα. 

σοδἔιδεε] ἘΕἾτεὶ ἰουμὰ ἂἃ5. ἃ οἶασς ἴῃ 7οϑδὴηἶβ πια (2 Οσἤτοῃ, χχχῖν. 
13). ὙΠ5 ο1455 ῬΧΟΌΔΟΌΪΝ δτἵόβαὲ ἴῃ Ἐζεκίαν ἀδΥ (σοι ραγα Ῥτον. 
χχν. 1). Ηξηος ἴΠ6 ῥγεβεσνδίίοη οὗ 50 ἸΏΔΩΥ ρῬιορῃδοῖεβ οὗ δἷ5 {1π|6, 
ΨΠ16 τηοσὶ οὗ ἰῆς τνογᾶβς οὗ δι] οῦ Ῥσορμεῖς αν δε ἰοϑῖ. Τὴδ 
βοῃοοὶς οὗ ἴπ6 Ῥσορμεῖβ (1 ϑϑιη. χίχ, 20, ἄς.) πο ἀοιυδὲ πεϊρϑᾶ σταιοὴ 
ἰονδτάς ἴῃ 54π|Ὲ τθϑὰϊῖ. ες ραΐμεσ {πᾶὶ 6 1ἂνν πχυσῖ ἢανα οχί βίο 
ἴῃ συ ηρ Ῥεΐοσα {Π6 ο]455 οὗ βοσῖθεβ σου]ὰ ανε στονῃ ὑΡ, δπὰ ἴΠοτο- 
ἴοσγε 186 πιοάδτῃ νἱενγ (παῖ (Πς ““Βοοῖκβ οὗ Μοβϑϑ᾽᾽ ψοχβ ἃ Ἰαΐβ {Δ Ὀσὶ- 
ΟΔΟΙ ΤΏΔΥ Ὀς αἱΞρτονθα ὄν ἔτομι [ἢ15 νεῦβα δίοῃβ. 

9. τολαί τυΐξο»1] 1ἰῖεγα γ, τοϊράονε οὗ (3: ἐμ) τυλαΐ νεαίζφγ.ς 
10--12. ΑἸπιοβῖ 1Ἰἀδη τς 81 τυῖτϊ σἢδρΡ. νὶ. 12---15 ἀρονθ. ὅ66 ποῖδϑβ 

ἴπετο. ὙΠΕΓΘ 15 ὯῸ να] ἃ ρστουπὰ ἤοννανοῦ ἴογ βιιρροβίησ ἴἰ ἴο Ὀ6 ἃ 
Ἰαῖοσ ἱπβοτίίοῃ μογθ. Τεγαπγδὶ γα ΘΕ τερεαίβ δἰ πιβο]ῖ, ΟΟἸΏΡαζγα νεσ. 
15 ΜΠ χῖν. 10, ν. 9 ἢ 20 δηᾶ ΙΧ. 9, νἱῖ. 31--ς33 ΙΝ ΧΙΧ, 5---7 δῃὰ 
ΧΧχΙϊ. 35, Χ. 12-1Ὁ ΜΙ 11. 15---Ι0. χν. 13, 14 ΜΙ χΥ]!. 3, 4. Χν]. 14) 
15 ΜΠ χχιϊ!, 7, 8, Χχὶ. 5, ὅ νυν ἱτἢ χχχὶ!. 124-16, χχὶὶῖ, το, 20 ψΊᾺ χχχ, 
23. 24. 

7.» 470γ4] Ἔεοδυβα “»:)» φεοῤἴε ξποτυ »οΐ,᾽) χε. (επᾷ οὗ νϑσ. 7). 
ἐλαζ «λα ἐπλεγ Ὀλϑῦ Β..Δ11 18.1.6 Ῥοββϑββίοι οζ. ΤὨς 1ἀθα ͵5 (δαὶ 

οἵ ἰογοῖθ!]ς βείζαστε οὐ ἴδε ρατί οὗ [86 ἰηνδάεσ. . 



Ν ᾿- ᾿ ο 

"4 ἸΕΚΕΜΙΑΗ͂, ΜΙ]. [νν. 13---ι.6. 

μιδα σοτηταϊτ6α ΔΡοΤΑΪ Δ ΟΩ ὃ Ὧδγ, [ΠΕΥ ψεῖα ποὶ «δ 4}] 
Δϑἢῃδτηθά, ποι 6γ σουἹὰ ΤΠ 6Υ ὈΙΙ5ἢ : [Ὠεγείογα 5841} [πεν [4]} 
διοηρ ἴθι [πδξ {4]]: ἴῃ [26 της οὗ {ΠΕ ν]ϑιϊαῖοη ΤΠΘΥ͂ 

13 5841} Ὀ6 οαδί ἄονῃ, 5411 (ἢ6 ΓΟΚΡ. 1 Μ1Π ΒΌΓΕΙΥ σοηϑυϊηθ 
ἴἤθτὰ, 5411} ἰῃ6 ΤΟΒῸ : Ζάεγε λα δέ ὯΟ στὰρεβ οἡ ἴδε νἱῆθ, 
ΠΟΥ ἔρβ οὐ ἴδε ἤρ ἴτεβ, δηᾶ 1ῖἢ6 Ἰϑαΐ 5}4]} δαβ; δηῃάὰ Ζἠέ 
ἑλέπος ἐλαξ 1 Ὦανα ρίνθῃ ἴπθηὶ 5}4}1 ρ855 δΥΑΥ ἴγοιη ἰἢ 6Π1. 

τι ΝῺΥ ἄο νὰ 51} 511} ἀββϑθιῃ ]Ὲ γουσβεῖνεβ, δηᾶ δῖ ιι5 δηΐεγ 
Ιηἴο ἴπ6 ἀοίδηςθα οΙ165, ἀηα ἰε ἃς Ὀ6 5116 ηΐ ἴῆ6τα : ἔοῦ 16 
ΓῸῈΡ ουὖἦ Οοἂ Παίκ ρεΐ τπι5 ἴο 51||1|6ης6, Δηα ρίνξθῃ 5 νναῖθυ οὗ 
541} ἴο ἀσίηκ, Ὀεοδῦθα γα ἤᾶνε βἱηηδα δραϊηβί ἴπ6 ΓΟΒ.. 

:ς ἢ Ἰοοκεά ἔοσ ρεδᾶςβ, θυϊ πὸ ροοά κὔγιό, αμα ἴου ἃ Ὁϊης 
:ό οὗ Ὠδδ] ἢ, δηὰ Ὀεμο]α τοῦ ]6. ὍΤηα ϑηογίηρ οὗ ἢ15 ΠΟσβῈ5 

γγὰ5 ὨδΑ͵γά ἕγοσι δη: [Π6 ψΟ]6 ἰδηα ἰγϑι}Ὀ]θα δὲ [πε βουπα 
Οὗ [86 πεῖρῃηρ οὗ 5 βίγοῃρ Οὔ 65 ; ἔοσ [6 Ὺ ἃζθ σουῦλβ, δῃὰ 

13. 7 ευὐἱ φγεῖν εορρηθ {Δ᾽} 1 ΨΠῚ σαῖμου διὰ βγθοΡ ὕΏΘΣΩ 
ΔΎΔΥ. ΤὭσΊα 15 ἃ ὈΪΑΥ οὐ ἴπ6 ἴγγὸ γογὺ5 1ὴ ἴ[86 Ηδῦτενν ψ ῖοἢ 15 υῃ- 
{γδηβἰδίθδ 6. 

“λεγε σλαΐ δ] ὙΤὙδεθε νος μδὰ Ῥεβθῖ Ὀ6 οπιἰεἄ. Ὅς ἀεβοτρίϊοι 
᾿ ΘΟΠΟΘΓΏΒ ΠΕ 2γαεμξ κἴαϊε οὗ ἴῃς Ῥεορὶς, ψῆο ζὰ ἴῃ6 νίῃης δῃὰ ἤρ ἴγεῸ 
ΒΡόΚϑῃ οἵ. 
ΡϑάαΙ )α4ε] ἴαδοῖΒ. Α οοπίγαβί ἰο πε τἱρῃίεουβ τηᾶη, ῬΟ 15 |κὲ [6 

ἔγες 1 Ιεανοβ Ἔν συ ρτεθη, σἤδρ. χνὶὶ. 8; Ρξ. 1. 1--3. 
246 ἐλέρρε ἐλαὲ 7 ἀαυε ρέσες ἐλόης “λα ρας στυα»} ὕγορε ἐλε»] 1 

ΔΡΡοϊπῦ υὑπῦοόο ἴὮθΣ:) [1080 ὕπϑαὺ 51}811 Ῥ888 ΟΥ̓́ΘΣ ΤΟΣ, νἱΖ. ἴῃς ἀεπίγου- 
ἴηρ ἴοα, ψ Ὡ]Οἢ 58.4}} ἱπαηάαίς ἴμεῖὰ ἂς ἃ ἤοοά. Ὅῇε 58πὶ6 ἄρυγε ἰ5 υοὰ 
15. νἱ, 8, ΧΧΥΪΪ. 15. ΕῸγ (Πϊ5 δουηενμαῖ αἰ πο]: οἶδιβε ἴπ ἴῃς οὐ ρίηδὶ 
οἵδε τεηἀοτίηρς ἤανα Ὀδοη Ῥτοροβθά, θαξ [ΠΥ τὸ σαῖῃεσ ἰοσγοεά, (1) 7 
εἰεἰ ἦτε» ἐλενε τ ἐο ἔδοτε τοἦο αςς συν ἔλεε, (1) 7 ρανυε 1ο ἐλενε ἐλαέ (νὶ2. 
»» Ζατο) τολίοὐ ἐδέγ ἔγαηργέ45. 

14. ΤὮε ρεορὶε δαάγεθς οὔθ δῃοῖπεσ δηᾶ ὑγρὰ ἴμ6 θεῖ σουῦγϑα ἴδδὲ 
τοιλδίης ἀηάϑγ [ἢ6 οἰτουτηβίδησθβ ἀηηουησαά ἴῃ [86 ῥτενίουβ νεγβα. 

ὁὲ τἰ]ερ}1] Ὀείίες, 2εγισἦ. Οογραγα 1 ὅδῃα. 1. 9. 
λαΐά εἶ τὲς ἐο “Ἴδη. 6] ΤῊΣ οὐἹρίηδὶ 15 σνθη βίσοηροῦ, λας εἶδε ἐξα ΟὩ 

γι. 
φσαΐῆ τὰς τηδυρίη τεδάς " ροϊβοῃ.᾽ 1 νγγᾶβ ἃ Ὀϊζοσ ὑ]απί. Ὑθοσα μαννα 

Ῥεδη Ξυρρεβίεά (1) 2οζΖγ, δῆς " νναίογ οὗ ρα]} (α]5ο σῇδρϑ. ἴχ. 15, χχὶϑ. 
15) τ ορίιπιὶ (Ξες Μαῖϊ. χχνϊ. 34), θὰὶ (15 115 στάρβ- κε Ὀοιτῖος (Πδαῖ. 
χχχίϊ. 32) ΤοτὈ]ά, (11) ἀεγεοοξ, (111) εοϊοεγμίᾷ (ἃ Κὶπὰ οὗ συσυμθει), {ϊν) 
2αγές, (νὴ) πῖρλ-σλαάε (ὀεαάομηα). ΤῊς Ἰαϑὶ βθεῖῃβ ἴῃ στχοβὶ ὑσγοῦδὺϊς 
τηθδηϊηρ. 

16. 2αη}] Ας {π6 ποσί ποχηπιοβί θουηάδσυ, ῬσΣΟΡΔΌΪΥ 1 πὸ τοΐοσοηος 
ἴο 115 Βανὶπηρ θ6θὴ ομβ οὗ ἴδε στεαῖ βεδΐίβ οἵ Δ ]δίγυ. 

ἐαρα1] οἵ, σαγίᾷ. 
δΙ707,6᾽ 0165] τυαγ-λογοέσι, ὙΠ6 βάτὴς δρὶἐΒεὶ 15 υϑεα 85 ἃ δυῤροεζυϊς 



' 

νν. 17--21.7 - ἽἼΕΚΕΜΙΑΗ, ὙΠ. , νὰ: 

αν ἀδνουτεα τῆς Ιαηά, δηά 411] [Πδῖ 15 1 1{; [ῃ6 οἰἵγ, δηά 
ἴπΠο56 [Πδὲ ἄνγε}} [πογεῖη. ἘῸΥ ὈΘΠο]ά, 1 Μ11}} σε ηα βειρθηίβ, ἐς 
σοοκΚαίσοθβ, δηοηρ γοῦ, ΜΏΪΟΏ τὐδὰ Ὡοΐῖ ὅς ομαιτηεά, δηά 
ΠΟΥ 5}4]} Ὀϊ6 γοι, 5811 [6 Γ.ΟΚΡ. 

18---22. “4 δέον Ζαιορί 707 126 εοῤίο. 

ζάοι 1 που] οοτηΐοτί τηγϑβοὶέ δρδϊηβὶ ΒΟΙΤΟΥ͂,, ΤΥ Πρατΐ Ζ5 18 
ἴαϊηῖ ἴῃ τΏ6. Βεβο]ά τῆ6 νοϊοβ οὗ [Π6 ΟἵΥ οὗ [ῃ6 ἀδιρῃζεσ οὗ :ο 
ΤΩ ῬΘΟΡΪΟ Ὀεοδιιβα οὗ ἴμθηλ [δὲ ἄνγ6}} ἰὴ ἃ ἔδυ σουηγ: 9,5 
ποῖ ἴῆ6 ΓΟΚῸ ἴῃ Ζιοη ῦ ζς ηοῖ ΠΕῚ Κιηρ ἴῃ μοῦ ΨΥ πᾶνα 
1Π6Υ Ρῥγονοκβα τὴ ἴο δῆρευ ψιἢ ΠΕΣ στάνη ᾿τηδρε5, σηα 
ΜΙ ΒΈΔΩΡΘ γδηϊε5Ρ ὙΤΠδ Παγνεβῖ 15 ρϑβί, [6 ΘΌΠΛΓΩΕΥ 15 20 
εηαρά, δῃα νὰ δὲ ῃοΐ βανεᾶ, ἘῸγ (86 ὐτγί οὗ (ῃς ἀδιρῃτου οἱ 

ἴοσ ἴῃς πουῃ, ομδρ5. χῖν!. 3,1. τὰ (Επρ. Μετβίοη 0.115). ὙΤᾺΘ Βοῦβα 
 ἴπε εἰ  οάιιηεηΐ οὗ βίγεησίῃ ἰῃ ϑοηρίασαθ. 566 ἴον χχχίχ. 19; 5. 
ΧΧΧΙΙ, 17, ΟΧΙΝΙ]. 10. ' 

11. εὐοξαζγίε65)] ὙΡΟΥΒ. Το δὺα βενεσαὶ ΠΕΌσο ψογᾶὰς ἔοσ 
ΒεΙρεηῖ, ΤΤῆα Κἰπά πιθηιοηδα ἤδσγα ΡΥΟΌΔΟΙΥ 15 ἰῃδΐ ο4]]6α ἴῃ 1ιαιη 
γερμέμς. ἌΝ εε ραῖδεγ ἔγοπὶ 1σαϊδῃ (χὶ. 8) [παῖ 1 Ὀυγγονγεα υηἀετρτοιπά, 
δηὰ (11χ. 5) [8αῖ ἴἴ Ῥτοάυςεά ἐρρθ. Τὴ βερεηΐ ἴο ψὶοἢ Όδη 15 σοτὴ- 
Ῥαγεὰ (Ὁ η. χ]ῖχ. 17) μα» δ ἴῃ 6 54 116. 

«υἀϊεὰ τοὴδέ πο δε ἐλαγνιοα] (Οοιηρατα ἘσςοΪεβ. Χ. 11. ΤΠ βογρθηί- 
οδδυλϊηρ᾽ ἀσί 15 5111} Κερί ἀρ ἴῃ {πε Εδϑί. 11 15 βυρροβεά [παῖ ἴΠ6 5ῆδγρ 
ΒἢὙ1}} δου ψὨΪΟἢ [Π6 Θμδιτηοῖβ ργοάυοςα ὉΥ {ΠΕΣ νοΐοα Οὐ 8} 1ηβίσι- 
τηθηῖ δῖθ ἴῃ6 τηϑδῆς ὈΥ ΜὮΪΟΝ [ῃ6 ἀεβιτεά σγοϑυὶξ 15 τεδομεά. Τηον 
Αἷἶδο ““τερεαΐϊθαϊν Ὀγεδίπα βισοηρὶν ᾿πίο {πΠ6 ἕδος οὗ ἴπ6 βεγρεηΐ δηὰ 
ΟΟΟΑΞΙΟΏΔΙΪΥ Ὀ]οΟΥ͂, 5ρ᾽ 1116, ΟΣ βοὴ πηϑαϊοαίεὰ σοτωροβι(ου προη {μευλ.᾽ 
72ε Ζαρα «κά ἐδε δοοξ, Ὁ. 154. , ᾿ 

18- .- 25. Α ΒΙΤΤΕΚ ΓΑΜΕΝΊΤ ἘΟᾺ ΤῊΞ ῬΕΟΡΙ. 

18. ἤλερ» 7) τυοιεἴα ερρεογέ γεγο αραϊρ51] Ἰτογα]γ, Ο γι» εον γέ 
ἐμ, 1.6. Ο 1λαέ 7 κοτε α εογεογέ νι» 2 . 

2,1 216] 04 216, ἃ5 ΔῊ ΟὈΡτοβϑῖνα Ὀυγάθσῃ. 
19. ὀεοαι5ε οὗ 1ἦεγε λαΐ ἀιυείἑ 13] ἔτχοχα, 7ογθην δῇ 5 ῃ (Ππουρῆς 

ΔΏ  ΙΡα τ ηρ ἰῃ6 σαρινγ, δῃὰ (μ6 ἀϊδίσζεββιἝ οὐἱε5 οὗ [6 6Χ}]65 ἴῃ τ6 
ἀϊγθοίοη οἵ {δεῖὶγ Ὠομλδ. 
αν λανε ἐλεν...71 ὙΤὨΪ5 15 [6 [Ὁ Β}᾽ 5 ταρΪγ. 
σ2γα,0Ὲ}] ἴοχοῖρτι. 
20. .2ι7,17,400}] οἵμέαρε, ἱηραΐλεγῖρρ 7 2γὩ 5. Α8. πῆθη [86 Πατγνοβὲ 

ψΔ3 δαά, ἴΠεγε σειηδί θα γεί ἤορδβ ἔγοτῃ ἴῃς γε] οὗ σσαρεβ, ἤρϑξ, οἱϊνϑβ, 
ᾶἄς., δῃὰ [11] [ἢ 656 ἤορο5 πδὰ αἸ]εα ἰο Ὀε τεα ζεά, τῆθη αἰὰ ποῖ ἀδβρδῖτγ; 
50 ἴπε Ρθορὶε δὰ ἰοβὶ οὔς σἴδπος δἴϊευ δποίμοσ, δηὰ ψεσα ον ψὶπουΐ 

᾿ ΔΩΥ͂ ΒΟΡ6. ΑσσοΟΥΟΙ ΡΥ ἱἰ 15 ἀραῖη ἴΠ6 Ρ6ορ]α ΨΏΟ 5ρεδᾶῖκ μετα, δηᾶ 56 
- πχῃδῖ 5 ΟὈΥΟΌΒΙΥ ἃ Ῥτονεσῦ αὶ βαυϊην. 

21. 1τ.0ὲ λμγί) ᾿ἰῖόγα γ, 2.6 ὀγεαξέρρ, δε ὄγεαεἦ, ἀπὰ 580 [886 γεῖρ 
[δαὲ [Ο]]ον5. 



Ἰ 

γ6 : ἸΕΚΕΜΊΙΔΗ, ΨΙΠ1 ΙΧ. [νν. 22; 1---3. 

οὗ ΤΩ ῬΘΟΡΙΘ δῃλ 1 δυτῖ; 1 ἃῖὰ Ὀ]ΔΟῖ; δϑίοηϑῃτηθηῖ Ὠαῖῃ 
«21 ἴα κοὴ ΠΟ] οὔ 8. .97.5 Ζλε7γε το Ὀαΐηι 1 ΟἸἸ6Δά : ἐς 2 εγε ὯΟ 

ῬὨγϑιοϊδη ἴἤθτο ὃ ΨΥ δὴ 15 ηοΐ (ῃ6 Ποδ (ἢ οὗ [δ6 ἀδυρηϊεσ 
οὗ ΤΩ ῬΘΟΡΪδ6 τθοονογοα ἡ 

(ΠΑΡ. ΙΧ. χ---ο. Ζα»ιομέ εορίρεωσ. 

9 Οἴμαῖ τν μεδὰ ψεῖα ννΐεϊβ, δηἋ στ ]ὴ6 ΕΥ65 ἃ ἰουπηΐδϊη οὗ 

-“ 

πᾳ. 

ἴξαγϑ, 
Τμας 1 ταῖρῃϊ εῈρ ἀαΥ δηᾶ ηἰρῆϊ ἕοσ ἴπ6 514] οὗ [ἢ 6 

ἀδιυρῃζοσ οὗ ΤΥ ΡΘΟΡΙς ! 
Ο ἴμαϊς 1 μαὰ ἴῃ ἴπ6 ψ]Πάθτη655 ἃ Ἰοάρίηρ ΡῥΪδος οὗ ψᾶγ- 

ἔατιηρ ΤΩΘΏ ; ᾿ 
ΤἼΔΣ Ι ταῖρῃς ᾿εᾶνα ΤΥ ΡΕΟΡΪΘΟ, δηά ρὸ ἕγοτῃ [ἤθε ! 
Ἐογ [Π6Ὺ ὅδ 811 δα] Έγευβ, Δῃ ἀ5βειηΌΪν οὗ [ΓΕΔ ΟΠΘΓΟῚ 5 ΜΆΘΗ. 
Αμά {πεν Ὀεηά [Ὠεῖγ ἰοηριο65 ἐξέ [μεῖς θοὸν 707 1165: 

7 ανε δία] ἘἸΠοΥ (1)}1 ἅτ ἀϊβεδεθά, ίοσ ΠῚ ἢ 15 φυοϊεὰ Τοῦ χχχ. 28 
(οοπραῖθ 5. χχχυ δέ. 7); ΟΥ Ὀεϊίοῦ (1) 1 ἂχ ἰὰ τηουγηϊησ ρσατῦ, 
Ἐς. χχχν, 14. 

22. ὀα»:)} Ἐεὰ Ὀαίδατῃ ἴτοσι Μϑοοα ψὰβ σσόνῃ ἴῃ ἘΙΊΔῈ της 5 ἴῃ 
[86 ρατάφηβ οὗ Ϊεπῖομο. ΤὨαδῖ τηδεδηΐ ποῖα ον νοσ νγὰ5 ἔτοτῃ () τὴς 
[ογθἰπ  ἢ οὐ πιαϑίὶς γε οὐ (11) ἴῃ 6 οροραϊβαιηυη. [{ 15 τηθπιοηςὰ ἃς 
ΘΑΙῪ δ5 θη. ΧΧχυ]. 28. ᾿ 

Οἰεαα] ἃ ταουπίαϊπουβ ρασὶ οὗ Ῥαϊεϑίίηθ, εαϑὶ οἵ ἰδς 7Τογάδη, οῦτὰ 
οὗ Βαϑῆδῃ, δῃά πουίῃ οἵ ΜοβδΌ. 

ἐς ἐλέγεέ πο ῥάγεϊεία»φ λεγε} 15 ἴπετε πο ῥγίδϑδὶ οσὕ Ῥσορβεῖ, γῇο ΞΞ5) 
8:64] [Π6 5'η οὗ 5Γ86] ΟΥ ΔΡΡΙΥ ἢ τειηδαγν 

τυὐῖἂγν ἐλερε ἐς ποί... ἢ Ὀεῖίεν, τοὴν ἐς πὸ ἀεαδίρμρ ξΌΝΦ εὖ “οε ἐλε 
ἔσαν λ᾽ οὗ »ν φεοῤῥεξ 

ΓΗΑΡ. ΙΧ. 1--9. ΤΑΜΕΝῚΤ ΟΟΝΤΙΝΌΕΡ. 

1. γηρίαϊ»δ.. ΣΘΒΘΤΎΟΙΣ. 9566 ΠσἤΔρΡ. ἰδ. 13 δηὰ ποία. 
2. α ράσίρρ 24,6] ἃ. ΑΛ ΔΉΒΟΥΑΙ, Ὠοϑρῖος, (Κἢ 8), βυο ἢ 8ἃ5 ὝΟΤΟ 

(ουπᾷ Τῇ Ἰόπεῖν ρίδοθβ. ὙΠΟΥ αἀἰβεγθα ἔγοσα ἴμ6 ἱπὴ ἰῇ ποῖ Πανὶῃρ ΔΗ͂ 
τοδί ἀθηξς Ποβῖ, οσ βυ ρρὶ γίηρ ἰοοὰ ἴο [Π6 ἴγανβὶϊοεσ. ΘῈ Υ νας αἱ πδὲ 
ἴμεν αβογτάεά. ΤὍΤῇε τηοβὶ ἀεδβοϊαῖς ςροῖ, 1 11 Ὀαζ πυβιοοὰ ἴο οονεσ ἢὶ 
ἦβ ἴο πε ῥτορῇῃεῖ δὴ οδ]εςΐ οὗ γεδγηΐηρ, [Πδἰ 50 ἢ6 ΤΏΔΥ δβοᾶρε [86 βίσδις 
ΜΠΙΘἢ τῆγακί ΓΠδυλβαῖνε 5 ὉΡΟῺ Ὠΐπὶ ἴῃ Το αι κῖι, 

αὐμιεγ 675] 8:6 ποΐβ οἡ αὶ Ψψοσζάς οὔ οδδρ. 1ϊ. 20. 
ἐγεαολεγοι] γαϊλίσες (ἰἸοψατάβ Οοά, ομᾶρ. ν. σ1, Ὀὰϊ Βοτϑ) ἰονγασάς 

Θδςοἢ οἴποσ, 8ἃ5 ϑῆενῃ ΌΥ δ [Ο]]ονν5. 
8. δορρ25)] οηδῖθ. 
5] ΜΈΛΟΣ 18. 
,»ν» “5)] σιῦὰ ᾿γίπρ. [Ι᾿ ἴἢς ἤρυτε ἴμε6 Ὅον, τεργοβθηῖς ἴῃς τοῆσις 

απ ᾿γίηρ ἴμ6 ἃύτον ψΒΙΟΝ 4115 ἰἴ. ὙΠ Ῥονν γγᾶβ βίπιηρ ΟΥ̓ ργεβϑῦσε 
τοι ἴῃς ἰοοῖ, ΜὮ116 [λ6 βίσηρ᾽ ννὰϑ ρυβῃοά υὑρ ἴο ἴδια ποῖος. 

ν 



γν. 4-.} ΤΕΚΕΜΙΔΗ, ΙΧ. 77 

Βυῖ [ΕΥ̓ ἃτα ῃοί νϑ]δηΐ ἴοσ [ῃ6 {στα ΠΡΟῺ [86 δατίὶ ; 
ἘρΥ ἴΠ6Υ Ρτοςβεά ἤτοι 6ν]}} ἴο εν]], 
Απα {πε Κῆον ἢοΐ τΏ6, 5411 ἴῃς ΓΟΒΌ. 
ΤαΑκΚε γε Ὠεεά Ἔνεῖῦ οπα οὗ 15 ΠΕ ρου, 4 
Απά {πι|5ῖ γε ἢοΐ ἴῃ ΔῺΥ Ὀτοίπογ: 
ἘΡΥῪ Ἔν ΕΙΥ ὑσοίμεσ Μ1} υἱίο ν ΞΡ Ιδηΐ, 
Απηά δ ΥΎ ὩΘΙρΠΟυΓ γ01}} νγα κ τυζί 5] 6 γ5. 
Απά {πΠ6γ Ψ1}] ἀδοεῖνε Ἔν ΕΥΎ Ομς Ὦ15 ΘΙ ΡΟΣ, 5 
Απά ΜῈ} οὶ 5ρεαὰῖκ ἴδε {τὰ} : 
ΤὮΘΥ δᾶνε ἰδυρῃι {πεν τοηριια ἴο 5ρϑαῖ 1165, 
“πὴ ΕΑΥΥ τὨοτηβεῖνεβ ἴο σοσητηϊί 1] ΑΙ ΠΥ. 
ΤὨΏΪη6 ΠΑθιϊδίοη ἐς ἢ [6 τας οὗ ἀξοεῖῖ ; 6 
ΤὨτουρἢ ἄδοεῖῖ [Π6Υ τεῖαβε ἴο ΚΟΥ τΩ6, 5411} ἴῃ 6 Γ.ΟΒΡ. 
ΤὨεοτοίοσα {Ππ15 βδὲ τ τἴῃ6 ΓΟΚΒΡ οὗ μοβίϑ, 7 
ΒεμοΪά, 1 ν}} τλεὶς ἴδῃ, δηὰ ΕΥ̓ Τότ ; 

͵ 

ω ἐΐξν αγε πού υαἱταρμέ Ὁ» ἐλε ἐγμ11}} Απὰ ποὺ δοοοχάϊῃρ᾽ ἴο ζαι[ἢ- 
685 ἀο [πον ΣΌ]Θ6, 1. 6. [056 ψῇο ἴῃ ροβϑιοηϑ οὗ ροννεσ ἀο ποῖ οὔβεσνε 

δΒάο]τγ ἴῃ {πεῖν ἀθα] ρα 1 τον [6 ]]1οὺν τηθῃ. 
ἔροτυ)] σαεἰξησοιυίξαρε. 
4, Οὐοπιραῖα ἔοσ ἴπ6 ρεποσαϊΐ βοπβα Μίς. νἱῖ. 5, 6. “Πα νἱοΐθῃος 

ΜΏΙΟΒ δὰ 1 [6 ΘΑΥΓΠΟΥ Ρετοα οὗ ἴῃς αἰνίἀεὰ Κιῃρήοτη σπαγαοΐετγιζεα 
16 πογΐμοση ἀγηδϑῖγυ, 1η ἴῃς τεῖρτιϑ οἱ Μδῃδββεῇ δηὰ [οβίδῃ ρεηείγαϊεα 
τὴς ἰογίμοθβ οὗ [6 |5416}}} δ]ῖϑο. [1 μαᾶ Ὅδοομῃς ἃ τροσία] Ὀα([16 θεΐννεεῃ 
ἵνο δεῖοα Ῥασγίῖθ5. ὍΤὴδ ροσβθου!οὴ οὗ ἰὴ6 ργορμεῖβ ΕΥ̓ Μδῃδββθθὴ δὰ 
Ῥτονοκεάὰ ἴῃς ρειβεουζίοι οὐ {16 ἰΔοϊαίσοιβ ῥσίεδίβ ΌὉΥ [οβίδῃ. Τῃα 
τησίθδ] ἀἰσίσπισί, ὨΙΟ μὰ αἰσεδάν ἴῃ [6 ηθ οἵ Η ζει, Ὀσόκθη ἃ 
ἿΑτα 5 δηὰ ἀϊνίἀοα ἴῃς πραγεοὶ ἐτοημάβ, ἀπα τοαάθ ἃ τηδὴ 8 νοῖϑί 
δῃϑιΐο ἴμοβα οὗ ἢϊβ ονῇ Βουβεμοὶά, πδὰ πον τεϑδορβϑα ἴῃς Βιρῃεϑί 
ἄορτεε οὗ ᾿πίο 5.1 ; “ΕΝΕΓΥ τδὴ Πδὰ ἴο ἰδκε ἢεθὰ οὗ ἢΪἷ8 πεϊρῃθουγ δηᾶ 
βυπρεοῖ ἢ15 Ὀσοίμεσ᾽ " (ϑίδηϊεγ, 5. Ολ. τι. 437). ' 

«σεν μησὶν σεῤῥίαμ}] “1ι τηῖρμῖ θὲ τοηάογοάᾶ, Ζυερν ὀγοϊλεῦ ἐς ὦ 
“λογομρὰ πεο᾽" (532. Οο»η».) Οδη. χχνὶϊ. 26. 

οὐδέ τυαίᾷ το τἰαρμα7.}] σἰαμαάεγείλ. ὙΠῸ Ῥγεβεηΐ ἴβηβα 15 Ὀδϑί. 
Οομράαγε οἢδρ5. ΥἹ. 28 δηὰ χὶῖὶ. 6. 

δ. Ἡδετε, 85 ἴῃ ἴῃς ρσγενίουβ νεῦβθ, [6 νευῦβ δὰ Ὀεϑί θὲ τεπάεσϑά ἴῃ 
ἘΠ ΡΠ 5} ΌΥ ῥγαβθηΐ ἔθη565. 

“ὑεαν»ν 1λενισείνε5}] ὙὙΠεὶσ Ψ11] ἴο ἄο 6ν}] οὐϊδίγ!ρ5 {ΠΕΣ ΡΟΥΤΟΥ. 
6. 7.1::36] ΤῊΣ ΡΘΟρ]6 ᾶζα 5[1}1 δά ἀγεςβεάᾶ, ἴῃς βεῆβε θεϊὴρ ἃ σαρείϊοη 

οὔ [δες [Βουρῆϊ οὗ νεσ. 4. ΟἸοῖβ τηαῖκα [8656 ψνοζάς ἴο Ὀ6 ίσοτῃ αοά ἴο 
186 ῥγορδεῖ, ροϊπιϊηρ οὐ ἴο Ὠἴτα ἢἷ5 ἀδηρεῖ; Ὀαΐ [ἢϊ5 15 ποῖ 50 ροοά. 

Ζλγοιρὰ ἐἰδεεὶῤ 126» γεζεδε 19 ζγεουυ τ!6] ᾿ΓΏοῖσ ον} ἀϊβροβι[οη ἰονναγαάς 
Οὔδ 8ῃοῖθεῦ 6445 ἰο τοὐοοϊίοη οὗ ασοαά. (Οοπιραζε σ Το ἰν. 20. 

7. »ποὶ ἐἦσηι, αγια ἐγγν {λε»1}] ὉΥ ἴῃ6 δϑϑᾶν οἵ διῇιαοϊση. (ομρῶτρ 
15. χὶν". το. Τῆς ἴνο ορογδίϊοῃβ, γρζί7ι5᾽ ἴο τείαονα ἴῃς ἦν τ 



"8 ΤΕΒΕΜΙΔΑΗ, ΙΧ. [νν. 8--ττ. 

ΕὸῚ ΠΟ 504}}1 ἄο ἴογ [ῃ6 ἀδιρῃξζεῦ οὗ τ ρδορὶε 
8 ὙΠΕΙΓ τοηρτ ἐς ας 8Δῃ ΔΙΤΟΝ 5ποῖ οὐξ; ἰἴ 5Βρεδίκεῖ ἢ ἄδοεὶ: 

Οπε βρεακείῃ ρϑδο}δΌὶγ ἴο ἢϊ5 πεΙρΏΡουΣ τ Ὠ15 τους, 
Βαϊ ἴῃ ᾿δατὶ 6 ἰαγεῖῃ Ὦ15 ναὶ, 

ο 98|Ὶ4111 ποῖ νἱβιῖ ἴῃθτὰ ἔογ ἴπ656 ζάζηοε 3 58:1 [6 ΤῸΒΡῸ : 
5811] ποῖ ΤΩΥ 5080} ΡῈ ἀνεηρεά οὐ βιςοῦ ἃ πδίϊοῃ ἃ5 [ἢ 15 Ὁ 

1ο---22. 7524 ε«αἰαηιΐέν σεἦ ζογί ἐπ 7μ71}27 “δία. 

το ΕῸΓ (86 τηουηίδι 5 Ψ1]1 ἰἀΚ6 ὑρ 4 ψεερίηρ δηᾶ ψγδΠηρ, 
Απᾶ ἔογ [86 μαδιϊδίλοηβ οὗ [ῃ6 ψ]Πἄθγηθ55 ἃ Ἰδτηθηϊδίοῃ, 
Βεοδιι56 [ΠΟΥ δῖα Ὀυγηΐ ὉΡ, 50 [πὶ Ὡοη6 οδῃ Ρ455 Ὡγου δ ἢ 

ζλε:; 
ΝΕΙΓΔΕΓ οδῃ 2262: δα ἰἢ6 νοϊος οὗ [86 οδέῖ]α ; 

, Βοῖίῇ [δε ἔονὶ οἵ [πΠ6 ἤδανβῃβ δῃᾶ ἴΠ6 δθαβὶ 
Ατὰ ἢεᾶ ; [Πδν δῖε βοῃβ. 

τ ΑΠ6Ι ΜΨΜ1] τᾶκα 7 γι 58416 ΠῚ ἤδᾶρ5, σηά 4 ἄδῃ οὗ ἀσγαροηϑβ : 

ἸῺ ογάεσ ἴο δβοογίαϊῃ τ μοίθογ ἴἢ6 τησίαὶ 15 ΠΟΥ͂ Ρᾳζα, ἀγα Ὀσουρῆὶ τορεῖμοσ 
δραΐηῃ ἴῃ ΖεςὨ, ΧΙ]. 9. 

ἀοτυ «λαδέ 4 (ο γ] ΒΟῪ Ββῃοιυ]ὰ 1 ἀθαϊὶ 'π τορασὰ ἴο. Τῆς ΤΟΒῸ 
5865. Ηἰ5 σουτβα οὗ δοίΐοῃ ἴῃ Ὀσϊηρίηρ οογγεοίΐοι ὑρου ἴδ 6 παίϊοη. 

8. αὯρ: αγγοτυ «ἀοΐ οτεζ] ὈφίοΓ, 8 χα ΤΘΣΟῸΒ ΔΙΤΟΥ,, 
9. Ἐερεδίαα ἔχζομλ ΟΠΔΡ. Υ. 9. 

10--22Φ. ΤῊΞ ΟΑΙΑΜΙΤΥ 5ΕΤ ἘΟΚΤΗ ΙΝ ΕΥΕΤΗΕΕ ῬὉΕΤΑΙΙ,. 

10. ΤῊὶϊβ δηᾷ (Πς (Ο]ονησ νεῖβοθ ἀσϑοσῖθα (ἢς ἀδϑοϊδίίου οἵ 106 
Ἰαπά, [ἴὰ6 εχ! ΟΓ 115. ἱπμαιϊδηῖβ ἀπὰ [ἢ 6 5ἰαυρμϊες οὗἩἉ ομϊ]άτεθ ἀπά 
γουηρ τχδῃ ἴῃ [86 οἰ[[65, 

107] Οἱ δοοουπῖ οἵ, βοξῖ ἅροῆ. ΑἸ Βουρἢ [86 Ἰαϊίεν 15 [ἢ ῬΥΑΥΥ 
β6η86 οὗ [6 ΗδῦταΝ ψοτά, γεῖ (παῖ 1ἴ 15 ποῖ 115 τηδδηΐηρ 85 υϑεὰ 
ἴῃ (ἢ]5 ρασίουϊασ ρῆγαβθ, 15 βῆθγῃ 2 5811. 1, 7, δῃᾶ βἰβενῆοσα. 

ἀαδίξαί2ο715) ὈείϊοΥ, ῬδΒΌΌΣΘΕ. 
εὐἱδαε771455} ἃ 5οτὶ οὗ Ἰαπὰ ὙΔΟΝ ψουϊὰ πος Ῥδαῦ {ΠΠ1|4ρ6, Ὀπϊ τᾶς 

ΡῬτοάυςξνε οὗ ρ»,ά55. 
ὀμγμέ 22] τὨγουρἢ ἰδοῖς οὗ δὴν οἱ ναιίοη, πο ἢ τσ ς μαναὰ σουηΐοτ- 

δοιοὰ {μ6 βοογοβίηρ εἴεςί οὗ ἴ[Π6 5} 5 Χαυβ. 
72422] ὍΘΥ. 
11. ἀγαρο;:5] Ἰ8οῖκαῖβ. ὙΠετα ἀγα ἔννο ΨΘΙΥ βγη ας ἘΤεῦτον, πνογάς, 

ΜΉΘ μανα Ὀξδδη οοηδιδεά ἴῃ ἴῃ6 ΕΠρ] 5} Νοχβίου, ῬυΣ ᾿ΏΙΟὮ μᾶνο 
ΔΡΡΑΓΕΠΕΪΥ ας αἀἰδιϊμοϊ τθδηϊηρ5. ῷ Ταπηΐ, τὰς νογὰ ἐουηά ἤοτὸ 
(αἰ5ο ἰῃ ομδρϑ. χ. 22, χὶν. 6, χὶχ 33, 1. 37). [{ οἂπ ὨΑγαΪγ ἢανο ἴδ 6 
: οὗ βεγρεηΐ (ἀγαροῃ), ἔοσ (α) 1 15 οἴϊεῃ οοηπϑοίοα νὶἢ ἰῃς ᾿ψγοσζὰ ἔοσ 

ἔα ἔμ Ἰοῦξ ὁ ίπιαὶ ἰ5 ςοιηρατεὰ (χίν. 6) ἴο τὰς νὰ δϑθεβ δηυῆησ 



να... ““Ἔὰε 

νν. 12---τς.7 ἸΕΒΕΜΙΑΗ, ΙΧ. .- 79 

ΠΑΙΔῚ Μ{11 τηαῖκα ἴῃ 6 οἰτ65 οὗ ΤάΔῃ ἀεεοϊδία, υίτπουϊ δὰ 
1 ΠΑ :ϊδηΐ, 

Ὕ)ηο ἧς ἴῃ ψῖβα τηδῇ, [δὲ συ πηἀεγϑίδηα [ἢ]5 Ὁ 12 
Αμπάᾶ «τὐἦὧο ἐς ἀξ ἴο ψβοπλ [86 τηουτἢ οὗ [86 ΓΟΒῸ δίῃ 

ΒΡΟΚςῃ, [πὲ Ὧ6 τὴν ἄδοϊαζα 1, 
Εογ ψῇδί [Π6 Ἰαπᾶ ρεπβῃθίῃ 
“παῖ 156 Ὀυσγας ἃρ πκὸ ἃ νι] άσγηθϑβ, ἴῃ ποη6 ρδββειῃ 

[τουρῃ Ὁ ᾿ 
Αμά [ΠῈ ΤῈ 5αϊίῃ, Βδθοδιιβα [ΠΟΥ πᾶνε ἰογβαίκθη ΤΥ ἸΔΥ͂ 13 

ΜΓ ΏΙΟὮΝ 1 56εἰ Ὀείογα ἤθη, 
Ἀπᾶ ἢδνε ποί ορεγβεᾶ τυ νοῖςθ, ὩθιΠοΥ ναὶ κεά {Πογεὶῃ ; 
Βυϊ ανα νάϊκβά δίϊεγ [ῃ6 ᾿πηαριηδίϊοη οὗ [ΠΕΣ ον ᾿ξδτγί, τ4 
Απά δἴϊεσ Βδδ᾽ϊτη, νυ }ο ἢ {ΠΕῚΓ ἔδίἤετο ἰδ ρῆς [Π6Πλ : 
ὙἸμεγοίοσα 5 δαὶ} τῇς ΤΟΚΡ οὗ Ὠοβίβ, [ᾷς Οοά οἵ τ:5 

᾿ [5Γ86]; 
Βεμοὶά, 1 τὐὴῆ ἔεεὰ τπθηλ, φύγε [Πἰβ Ῥβορὶθ, τ] γοστα- 

ψΟΟΩ͂, 

ὉΡ ἴδε πιηᾶ; (ὦ) 115 τυσίζρρ᾽ 15 τείειτοά ἰο Μίς. ἱ. 8, δΔηα ΡσυοΡΔΌΪΥ 700 
Χχχ, 29. ΕῸΓ [15 ἰΔδί γεάβοῃ βρεοίδ᾽ν ἰΐ 15 ἸΙἀδπεϊθεα νὰ {πε 16οΐκα], 
(() Ταηηΐῃ, οσοιυχτίηρ οἴδΡ. 11. 34, Ποῖα σογῦρασα ἢοΐβ. 866 ὅϊὴ. 
Δεδέ, Φίεί. Ατί, ΦγαρΌ»ε. 

12. ἵλο ἐς ἐλέ τοῖδε ρ»14}2} ταδδηΐησ ἰῃδΐ ἴΠ6γ6 ἀσα Ποπδ 5 οἢ ἰουπά, 
Ὑ1 ἃ Ὠίηϊ δ ἴῃ ψου]ά-Ὀε νν]56, (ἢς ία͵56 Ῥσορῇῃδίβ. 
ΟΣ τυλαὶ ἐδε ἰαμα 2εγίελε.}} Ιτ 15 Ὀείϊοτ ἴο τραϊα [15 ἃ πον 

ᾳυσπιίοῃ, [561 ἴπε ἐχρδηδίίοῃ οὗ “5. ὙὉὙπαὶ νοῦ (μὲ {ΠῚ ᾧῚ 156 
δηὰ τδυρῃϊ οὗ ἀοά οδῃ δ᾽οῃηθ υπαογβίαῃμα δηά ἄδοϊασα ἰ5 ἰπῈ σαυξα οἡ 
δοσουηΐ οἵ νοὶ πα σταΐῃ σοχηθ5. (οιώραγε Ηοξ. χίν. 9. ἸΒΘΣΘΖΌΣΘ 
δδῖὰ ἢ. 1Δπἃ ὉὈΟΣ]5604 7 

13. 7 «εἰ δεζογέ ἐλε:}] ἘΝοῖ τείδιτιπρ 50 σας ἴἰο (Π6 ἢγβὲ ρἰνίηρσ 
οὗ [6 1δνν 45 ἴο ἴῃς οοηβίαῃί δπίοσοίῃρ οὗ ἰζ ὈΥ ἴμ6 ρυόρῃείβ. γε 
ἸὯΔΥ (ἢ ΚΊΠΊΟΒΣ ἃ 7εὐνν δὶ σοπιπιθηίδίοσ) σοηρατα Ὀδαΐ. ΧΧχ. 11- 14, 
(ᾳφιοϊοὰ Ἐοπι. χ. 6, ἄς.). 

ἐλογεῖ} ΤῈ σελάου ἴῃ ἴ.6 ΗδΌγεν δἤενβ [μαι ἦχευ, τοὶ ϑοΐσέ, 15 
[86 (δϊηρ τεΐεσγεά ἴο. 

14. Ἰριαρί»α 1022] ΒΌΠΌΘΟΤΤΙθ858. ὅς ποία οἡ οἤδρ. ἰ11. 17. 
“Βααϊἠ»:} 8:6 ποῖΐβ ου Ἵἤδρ. 11. 8, 23. 
ἷυλέίελ ἐἀεὶγ χαζάεγς ἰαμεσλξ 114) Τμδ 6ν}} νὰβ ποὶ (δε στοσίῃ οὗ 

Οὔ σεῃοσδίίοῃ. 
1δ. ΤῊ Ῥδορὶς 5}|.8}} Ὅ6 ϑυδ)]εοοϊοα ἰο [86 Ὀϊκίεγοεοσ ψοεβ, Βετα 

1Ποηοα ἴο νοι ννοοά δηά ναΐοσ οἵ ρ4]]. 
εὐ] με) ᾶτὰ ζοθάϊηρ. [11 δά αἰτεδὰν Ὀεριῇ. 
“υογηιτυσοα 1 (αὐε »έ 242) ἴτουα αὶ Ἡθῦγενν τοοῖ βρη γηρ ἴο αἰσιιβθ, 

ἴο οἴγ56. 8:6 ποῖδ Οἱ ΧΧΙΪ. 15. ᾿ 



τό 

17. 

18 

19 

ς- 

ὃὃδ᾽ ες ΤΕΒΕΜΙΑΗ͂, ΙΧ. [νν. τό---ἴο. 
͵ 

Απά ρῖνα {ποτὰ γνναΐου οὗ ρ4}} ἴο αὐ ηκ. 
1 Ψ1] βοδίίοσ τῃεπὶ 84]150 διηοὴρ (ῆ6 Παδίῃθη, ὙΠΟΙΩ 
ΘΙ ΘΓ ΠΘΥ ποῦ {πεῖν Δ 615 μάνα ΚΠΟΨΏ: 

Αμάϊ ν1}} βεμὰ ἃ βσνοσά δἴϊοσγ [6ιλ, Ε11 1 μάνα οοηϑυμιοά 
[Π 6 τη. 

ΤὨι5 58:1 [ἢ6 ΤΙΟᾺΡ οὗ Ποβίϑ, 
Οομβιάου γε, δπᾶ ς8]} ἔοσ {π6 τηουτηὶηρ τυοριδη, ἴμδὲ ἘΠΕΥ 

ΙΏΔΥ ΠΟΙΊ6 ; 
Απά 5εηά ἔοσ οσυπηὶηρ τσογμό, τὰ δι ΤΟΥ ΤΩΔΥ σΟΙΏ6: 
Απά Ιδἰ {Π6 πὰ τηδ]ια Ὠδβίθ, δηᾶ ἴδ ὑὉΡ ἃ ψν81]1ηρὶ ΤΟΣ 05, 
ΤΏδί Οὐ Ἔγεϑ ΏΔΥ τὰ ἄονῃ τί ἴ64Γ5, 
Απά οὔτ ἐγε]ἀβ συκῇ οὐἵ ψΙ πυδίειβ. 
Ἐοζγ ἃ νοϊςβ οὗ ψδιηρ 15 μραγὰ ουὖἱ οὗ Ζίοῃ, Ηον ἅΓ6 Υ8 

ΒΡΟΙ]ΘΑ͂ ! ' 
Ὗγε δὲ ργϑδιϊΐγ σοπίουπαεα, Ὀξοδιδα ψ ἢανα ἐογβακοῃ 

16 ἸΔηᾶ, 

«ὐαΐόγ οὔραϊΠ ες ποῖς ου σῇδρ. νἱῖ]. 14. ᾿ 
16. “41 11] βοδίίεσ γοὺ διλοηρ ἴμδ6 μεοαίδοη, δῃᾶὰ ψ111 ἀσὰν οὐΐ 

8. ϑνοτ αἴεσ γοι᾽᾽ 15 ἰουπά ἴῃ [,αν. χχνὶ. 33. ΤῊΪΒ ῬΓΟΡΒΕΟΥ͂ οἵ 
Ἰοηρ βίδηαϊηρ ννγὰβ ὕἢον ἰο ΡῈ ἔ16]|16ἅ, Ὀεοαυβα (ἢς οοπαϊίοη οἱ [15 
Γα]Π]τθπί, νἱΖ. τῆς ἰὩΙΔΌΪΥ οἱ (ἢ παιίΐοῃ, γγὰ5 ἔμ}. Εογ ἴῃς 5νογὰ 
ὙΠΟ ννὰ5 ἴο ρυγϑια πε ἴῃ Εργυρὶ ἴῃς Ἰαπὰ οὗ ἰῃμοὶγ οὌχὶϊα δος ἴδ6 
511} τῖοτα ἀδβηϊΐϊα [Ὠχεαϊεηΐηρβ ἴῃ οἤΔΡ5. χ]], τό, χὶῖν. 27. 
ὦ 7 λανε εοροιηηδαῖ 18.492] οῖ πρὶ γηρ ἰδὲ ἀν αν ἱπάϊνϊἀυαὶ οἵ 

[Π6 Ρϑορὶς βδου]ὰ ρευιβῆ, ἕο {15 ψουἹά Ὅς σοῃίγασυ Ὀοίῃ ἰο πε ἰδεῖ 
δηὰ ἴο ϑιιοβ ρᾶββαρεβ ἃ5 σῇδρ. ἷν. 27. 1 ἰ5 (Ὡς ἄγοβϑβ, ἴῃ 6 ᾿αρυπῖγ, 
[ῃ4: 541} θ6 ΨΏΟΙΙΥ οοηδυτηθα οὁἢ ἃ ἔοτεῖρτι 501]. 

11, 18. Μδηγ ἂῖὲ ἴῃε ἀδθδά, 5ἰαὶπ ἰὶ Ὀδί]ς δηᾶα πσουρὴ (ες οἴδεῖ 
Βούγοῖβ οὗ ψαῖ. [,εἰ [)6 βυγνίνοιῖβ Ὀθβασ {ποιηβεῖνεβ δηᾶ ἤᾶνγε τῆς 
δὰ] Ὠοποῦτθ ραϊὰ ἴο [ἢ6 ΤΩΘΙΏΟΣΥ Οὗ ἴ86 Ἰονγεᾶ ομοὸς ἀερατγίο, 
“ΤῊ ουβίοτη σοπίίπιεβ ἴο [Π6 ῥγεβεηὶ δ ἴῃ Τυᾶεα, ἴμαΐ “ψοτῆεῃ 
ψῖ ἀἰθῃονε!]εὰ ἰός κ5 απ Ῥατεὰ Ὀγεαβίβ ἴῃ τυ πιο 8] αἰΐογαπος ἰηνὶϊα 
811 ἰο νεθρίηρ." 8: ]εζοτηβ. “ὙΠ οτα ἃτὰ ἰῇ ΘΥ ΣῪ ΟἿ ἀηα σοτητλθη 
νΟΠΊΘἢ ἜΧΟΘΘΟΙΠΡΙΥ οὐπηϊηρ ἰὴ (η15 Ὀυ βίη 655. ... ἽΝ ΒΘ ἃ ἔγεβἢ ΘΟΠΊΡΔΗΥ͂ 
οἵ ϑυιρδί 5εῖβ σοπια5 ἴῃ, [656 ΜΟΤΊΘΏ “αἶα Ὠαβίε ̓  ὁ “ἴακε ἃ 
ἃ ΨΜΑΠηρσ᾽ ἴΠμαὶ [Π6 ὨΘΨῚΥ σοὴθ ΤΑΔΥ [86 πῆοσα ΘΑϑΥ πηϊϊα (ΒΕΓ 
ἴθασα ΨᾺ [ῃ6 πηουτηεῖβ. ΤΉΘΥ ΚΠΟῊ ἰπ6 αἀοϊημοβίὶς ἢἰβίουυ οὗ δδοὶ 
Ῥδύβοῃ, δηά ᾿τητηεαϊαίο})ν 5Έ ΓΚ Ρ δὴ ἱπιρτγοιηρία Ἰαπχοηϊδίίοη, πῃ μοὶ 
1ΠῈγ ἰηϊτοάσος (Π6 ὨδπΊ65 οὗ (ἢεὶχ τοϊδίίοηβ ὴο Πᾶνα σϑοθηι] ἀϊοά, 
τουοῃίην βοὴ ἰεηάεσ ομογά 1ἢ δὐευ Βεδαῖὶ." 714 Ζαμαά αμά {δέ 
Δοσΐ, Ὁ. 103. 

“:541210} οὐεζεδ, (Οοτηρατα ἔβα, ἃ οὐπηΐηρ Ὠυαηπίεν ((δἢ. χχν. 27); 
ἐᾶν, ἃ σαημηΐησ ὈΙαγεΥ οὐ ἴπ6 Πᾶγρ (1 ὅ8πηι. χνὶ, χϑ); Ὁ ΖΖίδη 5 
ΟἹ σπος, Ἰωνοηῖθι! ὈγῪ σαηπιησ τη (2 (ἤγοη. χχνὶ. 15). 

19. γργοωῖνη:} Ἰοῖῦ. Τι ν ἂ5 μοΐ ἃ ψο  ΠΠΊΑΤΥ͂ 



- δ "5 τορι; ο «οὖ ἱξοιοῶς, ὐν ο μἀρ  ἀνύτον ἁσααεει ει, οὐ κοι 

} 

νν. 20-23.} ΤΕΚΕΜΙΔΗ, ΙΧ, δ᾽ 

Βεδοδιιβα οὐὖ ἀνε] ]ηρθ ἤᾶνα οσαϑὲ μι οὐ. 
ει θᾶγ [ῃ6 ψοτχτὰ οἵ [Π6 ΤΟ, Ο γε ΨψογΊΘη, 2ο 

᾿ Απά]εῖ γουγ δἂσ σεοεῖνε [η6 νοτζὰ οἱ Ὦ15 τηουτ, 
Απά ἰδοῦ γοὺυγ ἀδιρῃίεῦθ να ]Πηρ, 
Απηὰ Ἔνεσυ οὐδ ἢοῖ ποὶρῆθοιι Ἰδτηθηϊδίὶοη. 
ἘῸΙ ἀφίῃ 15 σοΐὴθ ὉΡ ἰῃἴο οὖσ ψίηάονσ, σλα 15 επίεγεά ὃν 

Ἰηἴο ΟἿΓ Ῥΐδοθϑ, 
Το οὐἱ οΚ [6 ΟΠ] άτθη ἔγομι ιϊποαυΐ, σπα [ἢ 6 γουηρ ΤΊῈ ἢ 

ἴτοτιῃ ἴῃς 5ἰτθοίϑ. ᾿ 
ϑρθακ, ΤὨιυ5 δαῖτ [ἢ 6 ΤΙΟΚΡ, 25 
Ενϑῃ ὰ οᾶΙοδᾶ565 Οὗ ΠΊΘη 5}8]] [4]] 45 ἀπηρ Προ [6 ΟΡδὴ 

ἢε] 
Απά 45 [Ὧ6 ἢδησᾷι} δίτοσ [ῃ6 αγνδϑίτηδη, δηα ἤοὴδ 5}4]} 

δαῖμοσ ζλερ!, 

23-2ώ26. 77:4 ξημοτοίεάρε οΓ Οοα απ Ὁ 75 γμαργρολς ὃς 
σεν αὐ ἐλ 2γίπεῤαϊ ἐλέη: 

ΤΗυ5 541 [ἢ6 ΓΟΕΡ, 23 

Ο547 ατυελγηος ζαὺϑ κασί τες ο1] ταουα Ῥυο δ ὈΪΥ, ἘΒΘΥ (9 ΘΠΘΙΩΥ) ΒΔ γ9 
οὐδ ἀονγῃ οὧἵὐ ἀνθ ιηρθ., Τῆι [6 ΗἩδεῦτενν νουῦ οδὴ 6 π56α ἴῃ [(ἢ]ς5 
56η56 5 ΞΘ Τῃ ὈΥ͂ ὨΔ}. νἱϊ. αι “186 ΡΪδος οὗ 15 βδῃοίθδηγ τύας οὐδὲ αοτοῦ;.᾽ 
Τα οσούσσοησα ἴο ΨΈΙΘΒ ἰἢς ῥσορδεῖ χοέειβ ἰ5 τεσογάθὰ 2 Κίηρϑ χχν. 9. 

420. Ἐοβοητη εν τ ΚΞ τηδ τὴς τψοϊηδη ἴῃ ραγίουϊλγ ἀγα σα ]]16α ἀΡΟῃ 
ἴο Ἰαπιοηΐ, Ὀεσδυβο ἴξ τνὰ5 [6 στο όσα ἴα Ιεδάοτβ ἴῃ (6 1Δο]ΑίΤΥ τἢαϊ 
δά Ὀγουρῶῖ ἀρουΐ τ ἷ5 τυ. Ηδ σογραγεβ οὮδΔρΡ. χ]ῖν. 15---19. 1 56 615 
ΤΟΤΕ Ῥσορδῦ]ς [αὶ ἴΠῸΥ ἀτὸ δα ἀγοβθθά [ἢ.5, ἃ ἴοϑε ψο 5ῃου]α πᾶ- 
᾿ΌΓΑΙΥ ἴῃ δοοογάδηῃος υυἱἢ ουκίοτῃ ἰεδΔα [ἢς ἰατηθηῖ. (Οοιρατγα 2 ϑᾶγλ. 

εν 24. Θυσὴ Μ}}}} 6 ἴδ τγοσία! γ, (ἰμαϊ [πε ΟΥἀΙ ΠΑΤῪ ΠλΟΙΓΏΘΥΒ ΜΨ111 ΟΥ̓ ὯΟ. 
το δῃ5 5υζξςο. 

ΥΩ] ΟΣ, σοπηεδοϊδά ἴῃ τπουρῆϊ τὰ “εἴ [Ποῖ τηαΐκα μαβίς,᾽ εἴς. 
(νετ. 18). ὙΠεγε 5 4 ΙΠΤΠΟΣ σεάβοι ἔου Δ5βθ Ὀ]ηρ, Ὀδϑι 65 Ἰδτηθηςδίϊοι,. 
Υαε τηυξὶ ἱτπηρατὶ ἴο γου ἀδυρηςειβ δηὰ Ὡοὶρουτα γοὺσ οὐχ 51(1}}. 

41. Ἰθελιὰ ψοσκϑ ἴῃ ἃ πνοίο ἃ πλΔΏΠΕῚ, νἱ2Ζ.---  Ϊη δπὰ σι ουΐ, Τη 
ἴδς 5δδρε οὗ ἑατηῖμε δπα 5: κηθββ Πα 5685 ἴῃ δ [6 νυνηάονβ 45 ἃ (Ὠϊεΐ 
ἐσ Ε}} τε οι, 1). 9) ἀπὰ (ἰε ρτεαΐεβε Ποιιβεβ ἀγὲ ὡοϊ ἐχοηρίεα ἔτοπὶ ἢὶ5 
νἱδὶῖ: ἊΝ ουΐβ οὔ [ῃῈ γουηρ δηὰ νίσοσουβ ἴῃ ἴμε ὀρεὴ ((ογαραζα ΖεΟῆ. 
Ὑ]1], 5). 

Ι 3432. δδεαξ, 7Ζως τα 11ε 207γ1)] Τα νΕΤῪ ἀΌχυρίπαβ5 οὗ [ἢ15 Ὀσεαὶς 
δῖνος 1ἴ ίοσες δῃηά ροϊηϊ. 

2816 δαμκμάμεί αὐέΩώ ἐλε Ζαγυεεζρηα"} οἰἴποσ (1) ἴδαῖ οὶ ΒμουἹᾶ Ὀ6 
Ὀουπά ὑρ νἱτὰ οἴδμεῖΒ ἱπῖο βἤδανεβ ΌὉῪ οἣδ [Ὁ] ον ηρ ἴῃς δοίυ] ψν]ο] ἄοσ οὗ 
[8 δῖ κ]6, οὐ, βεσῆδρϑβ ὈῬεϊίεσ, (11) ἴῃς παπάδιϊ ἑοσροίϊζοῃ ὉΥ ἴπε σϑαροσ, 
Δῃάᾶ Ἰεΐς ἰπ (6 πεϊα, ΤὨςΣ περ]εοῖ, ἀπά ποῖ ἴπ6 βοδῃίυ ἀπιουηΐ, οὗ 186 
Ἰελνίηρϑ “}}} ἴππ|5 Ὀς [Π6 Ὀοϊηϊ οὗ [ἢ σοπιρατίβοῃ. 
απ πος σἤαί ραΐλεν 246»,] Ῥετῆαρϑ, τοῤἑέκά (λαμἢ μολδ σαΐλεγο. 
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-»Ὲ»- Ἢ ρἘοΕοΠῆησπσσσσπσΠΠΙΠΨΓΠΓΠΓΠΠ ΜΕΘ 

νραράς 

Ὦ 

82 ΤΕΚΕΜΊΙΔΑΗ͂, ΙΧ, [νν. 24---26. 

εἰ ποῖ {πὲ ν 156 απ σΊΟΤΥ ἱπ 15 ψ1ϑ οι, 
ΝΕΙΙΒοσ 166 86 τ ΠΥ σπᾶρ ΒΊΟΙΥ 1 815 ρα, 
Το πρὲ [ἢ6 τἱοἢ γεῶη σ]ΟΥΥ 1 ἢΪ5 ΣΙ ἢ 65: 

24. Βυε]εῖ Εἴτα [Πδὲ ρ]οσ  ο ἢ σΊΟΤΥΥ ἰη 1815, 
Τῆδὲ ἀξ αηδετβϑίδη ες δηᾶ Κηονριῆ τηρ, 
ΤΠΔΕ1 ἀηε τὴς ΠΟΚΡ ὨΙΟὮ ΘΧΈΊΟΒ6 ἰον!ηρκιπάηξϑς, ἱπῦξ- 

τηρηΐ, δηᾶ πρῃϊθουβϑης55, ἴῃ [ἢ6 Θαγίῃ : 
ἘργΥ ἴῃ [ῃ656 Ζλξπος 1 ἀε!ΠρὮϊ, 5411} (6 ΤΟΒΉ. 

25 ΒεδοΪά, {π6 ἄδγϑ σοσηθ, 54] 1 [ἢ ΤΙΟΒΡ, 
ὙΠΑῚ 1 Μ{11 ῥυηβἢ 411 ζάορε τρλίτ αγέ οἰτουτηοϊοοὰ γι 
6 υποϊγουχηο 564 ᾽᾿ ᾿ 

2:6 Ἐργρῖ, δηὰά ΤΠ υἀδῇ, δηα Εοτη, δηᾶ (δε οὨλ]ἄγρη οἵ Ατημιοη, 
δΔηα ΜοδρΡ,. ' . 

Απά 41]1] ἐἀαΐ αγέ ἴῃ ἴῃ 6 υἱτλοβὲ οοσῆρῖβ, [μδὲ ἀπε} ἴῃ (ἢ ε 
ΜΠ ΘΓΏΘ55 ; 

23---26. ΤῊΒΕ ΚΝΟΥΣΕΡΟΘΕ ΟΕ ΟΡ ΑΝῸ ΟΣ ΗΙ5 ΤΘΟΜΕΝΤΘ 15 ἈΕΤΕΚ 
ΑΣΊ, ΤΗΒ ῬΕΙΝΟΙΡΑΙ, ΤΗΙΝΟ, 

28. ἘἙτοτὰ [15 νοῖθα ἰο ἰῃς οπᾷ οὗ [86 Ψο]6 ῬΧΟΡΆΘΟΥ (χ. 25) [εἴδ- 
ταϊϑ ἢ δε ἑοσίῃ [86 »[0}}Υ οὗ {γυβίηρ ἴο πηδηἷβ ἀονίοας, δῃὰ βρϑο δ Π}γ ἴο 
της 14ο]5, [ῃ6 ουκβ οὗ δὶς ἢαπᾶβ. Α,5 δχϑιῃρὶεβ οὗ τβθῃ ΜΠῸ {πιβίεὰ 
ΒΘΟΥΘΙΔΪΙΥ ἴῃ γι βάοτη, τηὶρϊ, το 65, 8ῃ δηοίθηΐ [εν :5}} (ΟὐΟτ τς ΠΙΔΙΥ ρΊνε5 
Θοϊοχηοῦ, ϑϑιηδοῃ (ἀδοεϊνεηῆ ὈΥ ἃ Ψοιηδη δηὰ ἤδποθ ταθεϊηρ 5 ἀεδι}), 

ΔῸ 
Φ4. ὙΤῇε ἤτοϊ ρατί οὔ πε γεσβε ἰ5 φαοίεά ἴῃ ἴμ6 ἔοστῃ "᾿ς ἴμαί ρἱοήειῃ, 

]1οἱ Ηἴτὰ σίοτγ ἴῃ ἴῃς τά" (1 (οσ. ἱ. 31; (οσ. χ. 17), 
«61» εἰανάκί απὦ ξηοιυείᾳ} ΤῊΘ ἔοππποσ χεϊαῖθς σαῖμοσ ἴο ἴδιο ἱπὶο οί, 

τς ἰαϊζον ἴο [86 οπιοοῃκ, [ἢ ρ Ποατῖ. 
ἐουῤρηρξίρεαίγεοςς, Τιαζργγεγιέ, ἀραὶ γίρλέφοι νη.) ἘΤῈ Ὅὸ υπδετοίαπας 

δοιὰ Κηονβ αοά 85 βμενήίηρ ἔουί ἴμπεϑα σ08]1 165, Ὑ7111 Ὠἰταβοὶ Γ Ὀε Τοῦ- 
ΝΣ ἰουπιθὰ ἰο Ηἰβ ἱπιίαρε, ἰϑγδϑὶ δ5 ἃ παίΐοῃ δᾶ μίϊοσὶν {α]]εὰ ἱμ 1}}5 

Τοϑρθοῖ, ᾿ 
" ὅδ. ὙΠΕΥῪ 5881} (πεγείοσε βδασς (ῃς ἔδίε οὗ 411 οἴμεσ ἡδίοης [Πδὲ ε΄ 
ρορτθο ποΐ οά. ͵ ' 
Ὶ ᾿ αἰ ἐλόης τολίεἦ αγε εἰγωρρεΐ σα τοῖϊλ 116 τρεγεμρεοίρεα 811 ([Παὲ μὴ 

οἰσουπιοῖποα 1: ((Πεϊτὴ πποϊσοτσμοίβίοι, 411 στο, οὐδ 1ῃουρἢ 
1 5015 οὗ [δες ουὐϊνατὰ ρ]εᾶρε οὗ (ὐοδ᾽᾿5 ἔδνουτ, ἅτε σἱ δου ῬῸὺ οἵ 
ν 26. 22 }4, απά Σμάαλ, απά Ξάον»:] ὙΤὨδ ροβίου οἱ Γάδ Ὀεϊτθεῦ 
Ἐργυρί δηὰ Ἑάοχῃ 15 ἃ σρδυῖς οὗ Πορταδαίίοῃ. 

ἢ ἑλαξ αγε ἐγ ἐδ τρέρεοςί 20771275] Ἰμαῦ ὮΔΥ͂Θ [16 ΘΟΣΊΘΙΒ οὗὨ ὑδι6)Ὁ ΔΙ 
ῬοΙοᾶ, Ἡετοάδοίυς (Βοοῖς 111. 8) ἀϑοῦῖθες 115 οὐδίοτῃ ἴο ἴῃ6 Ατδῦϑι ἃ 
νἱΖ. :--τουείηρ ΟΥ̓ [6 Παῖς ἴοσα ἐπε εἄρεβ οἵ ἴμ6 Ῥεβατγὰ, δηὰ ἕτοσι (δδ ἢ 

εἰς ΤΘΙΏΡ]65. ΤὨς ῥτδοίΐίος να ἑοσθίἄθῃ ἴο ἴῃ [5γϑε 165 (1,6ν. χίχ. 27}. 
566 σΠΔΡ, χ]χ. 28, δῃᾷ 32 ψ ἢ ποίς, φμοσίηρ παι 2 λεγε αἵ 1683: [88 {υὲ5 
τεοίεττεα ἴο ἂύε ἴῃοβε οἵ Καάδσ. 

ἐδε το άεγ»,655} [86 ἄξϑβεσί οἵ Ασαρία, εαςιγασῆ οὗ Ῥᾳ βίης. 



Νε νν. , 2.7 ΤΕΒΕΜΊΔΑΗ, ΙΧ. Χ. 83. 

ἘῸΓ 411 ξζσεο ἸΔΈ ΟΩΚ “79 Ὁποϊγουτης 56, 
Απᾶ 411 τῇς Ἀουβα οὗ ᾿βγδεὶ γέ ἀποϊτουπηοίσοα, ΙΏ 8 

ἢρατζί. ἐδ’ ἐν 

ΟΗΑΡ, Χ. 1---τό. 76 γῆν φ' ἡἱοϊαί»». 

Ηδᾶχ γα ἔπε ψοσζάὰ ψΏΟΒ ἴῃ6 ΤΟΚΡ βρξακρίῃ πηΐο γοῦ, ΟΙ0 
Ὠοι56 οὗἨ [5186]: 

Τῆι βατἢ (ῃ6 ΤΟΒΡ, . ΝΕ 2 
Τιεατὶ ποῖ [Π6 ΨΥ οὗ τῃρ μεδίμεπ, 

αἴ ἑᾶεεο γιαΐίονις αγέ δ τιριέγοιρηεοίοα] Ἡετοδοίξυς ἱπᾶεεᾶ 5665 ἴο τβαϊκα 
ἴδε Ἐργρίίδπβ ἴο πᾶνε ῥγδοιβεά [μΐ5 τῖϊε (Βοοῖκ ἴϊ, 36, 37, 104), Ῥυΐ 6 
ῬΓΟΡΔΌΙΥ τηθαᾶηβ ἴο τοίδε ΟὨΪΥ ἴο ἐμεὶγ Ῥστίποοβ δηά ῥυἰββῖβ. 
το Σγορέγροῖσεα ἐγ 6 ἀεαγ] διὰ ἐλὰ5 νἰχίυα} } Υ οα ἃ ρᾶγ Ὑἱ (86. πά- 

(-- ἴο γγΒοσῃ ἴΏ Ουϊνᾳτα τἱϊα [ΠΕΥ̓ ΤΕΓΕ ὡὐωνὼ ͵ 

ὍΗΑΡ. Χ. 1:.--16. ΤῊΣ ΕΟΙΙΥ ΕΒ ΙΘΟΙΑΤΕΥ͂. 

Ἐχοερίϊοῃ μδ5 ὈΈδ ἰαῖκθη (ὸ {Πι|5 5εοίΙ ΟΠ, 85 ἃ 1δἴεγ ἱμβεσίίοη, πᾶ [ἢγες 
διριπηθηῖβ ἅτε Ὀσοῦραὶ ἀραϊηβὶ ἢ. (1) 1 ἰηἰτοάποεβ ἃ Ὄγεαϊς ἴῃ (πὲ 
56η86, [ῃ6 Ῥαββαρε ποῖ οοπουίηρ ψΠ ἢ (μαΐ πρὶ ἢ Ἠ65 σοης Ῥείογθ. (11) 1ἰ 
τουδὶ ποτὰ 15 ΞβυὈ]θοῖ τηδίϊοσ δα δά ἀτοββθὰ ἰο ἃ ρεορὶβ δΙγεϑάυ ἴῃ δχίϊθ. 
(11) 115 ΙἸαηρυαρα ἀϊετϑ τω ἢ ἤοτῃ (Πα οὗ Τοτειηιδῃ. 1 μᾶ5 δοοοσάϊηρὶν 
Ῥεδη τείοσσοά ἴο [ῃ6 στο οὗ 15δἰδὴ Χχὶ.--ἰχνὶ, ψνο 15 Τλουρἢς ὈΥ͂ ΤΛΔΗΥ͂ 
οἱ δοοουηΐ οὗ ἀΙΒΈτεηςΕ οὗ 51}]6 ποΐ ἴο θὲ ἴμε δυΐδον οἵ [86 βαυ]οῖ Ρατί 
οὔ μαι Βοοῖ,  ετερὶν ἴο (1) παὶ ἔπετε ἰ5 ἃ παίασαὶ σοπηεχίοῃ Ῥαδΐννθθα 
{815 βεοϊίοῃ δηᾶ οἤᾶρ. 1χ. 2.4, “1 δηλ ἴῃς ΤΙΟᾺΡ ψΒΙΟΙ ἐχοσοῖβα Ἰονίηρ- 
Ἰϊπάπεβϑ, ἡυάρτηεηΐ, δηά τιρηἰεουβηεβα ἴῃ πε εατί; το (1) ἔπαΐ {Ππετγὲ 
ὙΔ5 85 ΤΟ ἡδοά᾽ οὗ ψαγηΐηρ ἴπ6 ΡΕΟΡΙςῈ δραϊηϑβί ἐπαΐ ἸΔοΙΔΙΓΥ ΏΙΟΒ 
25 ΟΔΠΥ ἱηογεαβίηρ' ἴῃ βίσεηρίῃ διηοηρ ἵπεπὶ ΨΏ1]|6 5.11} ἃ όταα, ἃβ 
μετα νγᾶβ αἴϊεγνγατάβ, ψΒεη βαβεγηρ {πὲ σομβεαιθης65 οἵ 1 ἃ5 οαρξϊνεϑβ ; 
το (11) ἐμαὶ ἴῃ βένεσαὶ νεῦβεβ Γἐγεηλϊδ μ᾿ 5 ρθουν ἘΧργεββίοῃβ ἀγε οπηά, 
Ε:Ρ. νϑΐῃ, ΔΝ ΑΠΙΥ, ΔΡΌΪοα ἴο 14.ο]5 (γΕ 565 3,1 5)» δῃηά [Πδῖ δἱ ΔηΥ σαΐε ἐμὲ 

᾿ ἰαπξύδρο 15 ὉΥ͂ πο τηἜδῃ5 [πδΐ οὗ (86 αἴθ Ρογίίοῃ οὗ 1ϑδΐδῃ (566 βρεςϊδ!]ῦ 
ἐπ τη ϑα Χ]. ΧΙῚ, χ]ῖν. χ]ν, σβοστα ἐπα βαπηα βα ͵εοι ἰ5 ἀθα]ῖ νυ). ΤῊΝ δαῖμοῦ 
οἵ [ῃ6 δρυχίου5 Ἰεἰἴεσ ἔοτῃ 7θγεπι ἢ ἴὸ ἰἶς δαί] οἵ ΒΒ γΐου, ψβϊοῖ, 
ἸΟΣΤῺΒ ΟΒΔΡ. νἱ. ἴῃ (ῆ6 ΑΡοοΎΡ ΒΑ] Βοοῖκ οὗ Βαγιςἢ, βεειβ ἴο ἢανβ ἄσα τ 
ἢϊ5 τηδίίοσ δηᾶ Ἰἰδηριιὰρε ἴο ἃ ἴατρα εχίεηϊ ποτα τ ΐβ βϑοίϊοη ἰορείποσ 
ὙΠ ΟἤΔΡ. ΧχΙχ. 1---22. ὙΠετα 15 ἁπαἀουδίθα!Υ ἴῃ [Π15 οἷα σΠΑΡΙοσ 
1655 βιῃοοίῃηεββ δῃᾶ σοπηθχίοῃ Ὀείνεε ἴῃς Ῥαγίβ [πὴ ψγὲ Θ᾽ ἜΠΕΓΑΙΙΥ͂ 
Βηά ἴῃ Ϊεγευηΐδῃ,. ΤὨΪ5 Βονγενεῦ 15 ἢο ὑτοοῦ ψῃδίθνεσ [Πδΐ βας ἢ ϑηοοί ἢ: 
Π655 δηὰ Τοῃποχίοη αἰ ποί εχίβί ἰῃ ἴῃ6 βεπθοῃ οἵ ψθμ [815 ἔοστωβ 
16 σοποϊυδίοη, βίης 1 15. χαϊῖα Πκεῖγ τὲ τἴὰδὲ σοποϊυβίοα 885 Ὀθδῃ 
Ῥγεβεγνεὰ ἰο 8 ΟὨ]Υ ἴῃ ἃ Ἐταρτῆ ηίδιυ Ἰοστη. 
115 5ἰΓΟΏΡῚΥ ἴῃ ἔανουν οὗ [88 σεμυίΐηθηεθβ οἵ {πε βεοϊίοῃ ἴμιδὲ ἱξ 15 

ἰουῃὰ ἴπ ἴῃς εαγ]ϊοςῖ ατεεὶς (Θερεθαρίηι ὙΕΙΒΙΟΒῚ ἴῃ ' βρίϊθ. οὔ ἴῃ ᾿τεσυδηΐ 
Ομ ϑοίους Ὡΐοἢ (ΒΘ. οσουγ. 

60----2 
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84 ΤἸΕΚΕΜΙΔῊ, Χ. ἶνν. 3--Ὃό. 

Απᾶ "ὲ τοὶ ἀϊϑτηδγεά δ [Π6 5'ρῃβ οὗ ἤδβάνεῃ; 
Ἐογ ἴῃς Ὠοδίμδη δ1α ἀἰβτηδυθά δὲ (ἤθη. 
ἙΟΥ͂ 1.6 ουβίοχηβ οὗ ἴπΠ6 Ῥβορὶα αγέ νϑὶῃ : 
ἘῸΥῪ δῦ συ ἢ ἃ {το 6 οὐὖἱ οὗ [ῃ6 ἐοτοϑβῖ, 
Τὴ ποῖκ οὗ [ὴ6 Παηᾶς οὗ [ἢ6 ψουκιηδη, τις [ἢ6 ἀχθ. 
ὙΠον ἄσθοκ ἴὲ ψΊ 5Π]νεῦ δηᾶ ψ] ἢ ροϊὰ ; 
ΤΠοΥ ἐλϑίεῃ 1 ΜΠ 4115 ἀηᾶ 11 Πατατηθῖβ, [μδὲ ἱξ τονὲ 

ἠοῖ, 
ΎΤΠΕΟΥ αγὲ Ὀρτρῆϊ 45 ἴῃ ραΐτη ἴτε, θὰ βρθακ ποῖ: 
ΤἼΕΣΥ σαυβὶ ποοαϑ 6 ὈοτΙηΘ, Ὀδοδιιθα ἴΠ6Υ σδηηοῖ βΌ. 
δ ποῖ δἰταϊά οὔ [θ πὶ ; ἔοσ {ΠΟῪ οδηποί ἄο Εν]], 
ΝΟΙΙΒΟΓ 4150 ἐς 25 1π μετ το ἄο ροοά, 

. Ἑογδϑιηποῦ 85 “λεγε ἐς ποηα Κα υηΐο [Π66, Ὁ 1050; 

2. {26 εἶργι ὁ ἀεαυθηΐ τοὶ τῆ δ᾽ 5πη, πιοοι δηᾶ βΞίατβ (νηὶ 5μου 
Ὧδ ἴοσ βίρῃβ, εἴς. (δῇ. 1. 14)» ποὺ {Π6 οἰρῃβ οὗ ἰῃς Ζοάϊας, Ῥαϊ δεᾶ- 
νΘΗΪΥ Ῥοσίθηΐβ, σογηεῖβ, τηθΐθουϑ δηά (ἢ6 {πκ6. : 

10» ἐλε ἀεαίλοη αχε ἀξεριαγεά αὐ ἐλε»:} ΤὨΪ5 15 ρίνθῃ ποὶ 5 ἴῃ γεᾶϑοῃ 
ΨἘΥ [δε 1βγδϑὶ το γεσα ΠΚΕΙῪ ἴο [411 ἱηῖο [815 βίῃ ({πσουρὰ ἕογοο οἱ εχ" 
ΔΠ1016}, Ὀπὲ 45 [ἢ γεᾶϑοῦπ ΨῈΥ ἰΐ ψ)ὲϑ 510 [}] δηά ἑογρ᾽ άδη. 

8. εςί0,15] ΟΤΥάΙΠΔΠΟΘΒ. 
2ε0Ρἰ4] ΒΌΟΠΒ. 
ψαΐρ} ναὶ, 7 εγεπι αι ̓ς ψγογὰ ἴῸΥ δὴ ἰάδοῖ,. 
2:0 ομό οδζζοίζ ὦ γε] ῬῸΣ 1ῦ 18 χοοά, ᾿παὺ 016 διαιϊὰ σαῖ. 
4. ΤὨρ ἰ40] 15 οονοτεὰ ἩΠῺ Ρ]αίεβ οὗ βίϊνεσ αηὰ ρο]ά, δπὰ ϑβεουγεὰ ἴὸ 

115 ῥἴδοο. 
ἧ 15 οἶθαν 'π βρίίε οὗ σεταΐη ἀἰβεϊποιοη5. οὗ Ἰαηρύαρε ποίϊοοά δῦονο, 

[παῖ 15. χὶ -τοχ]ῖν. 15 ΟἸΟβοΙΥ οοπηδοϊθα πὶ ΤΠ656 νεῖβεβς Εἰΐμοσ ἴδε 
(α) 7Ἔτεπια ἢ θοιτονεὰ ἔτοπι 1βαϊδῃ, ἴῃ ψὨϊοΝ οαβα ἐπα ψΠΟἹς οὗ ΙΞαἰδὴ 
ἰῃ δοσογάδηςς ψ 1 [ἢ ἰταἀιτίομδῖ θεοῦ ττὰρ τ 6 Ῥεΐοτα (με Βαῦγ. 
ἰοηΐδη Παρ. 1 ; οὐ (δὴ [π6 τυτῖῖοσ οὗ ([Ὡοξα ομαρίεγβ θοσγονεὰ ἔγοπι {εἶδ 
τηϊδῃ, ΒΊΟΝ 15 σείαϊεα Ὀγ ἴπ6 αἰ: δυθησος οὗ βίγ]6; οὐ (ε) ἴῃ βθοῖίου 15 8ἅΠ 
ἰηϑοσίίοῃ ἴῃ [Θγουλ δὴ ὈΥ ἃ Ἰδοῦ διΐμοσ; Ὀαῖ ἴΏδη ἐξ ρου ἃ ΠΑΙάΪΥ ἀρρΕΑζ 
ἴῃ [6 ϑερίυδρίηϊ (566 ἀρονα). ,ι52. ΟὈΡΏΏ:. 

(Οἴμεσ ἱπβίαποαβ οὐ ροββίδ]Ἔς χαοίδίϊοῃ ἔγοπι τῆς 1δίθσ ρογίίοπ οἵ 
ἸΞαἰαῃ οἡ ἴῃ6 ρατί οὗ [εἐγειηῖδῃ ἃγα ν. 25---15. ΠΧ. 2; χὶϊ, 1---ἰβ. ἸνῈ. 1; 
χὶὶ, 9-. 15. 1νἷ. ο; ΧΙ. τ6---Ἰς, 11χ. 9; χίν. 7--5. 11χ. Χ2; ΧΙ ΝΕ. 18-- 
15. χινῖ,. σ. Τξαη Ῥάγηα ϑη, Ζ 6 “4 μἰλερίβεϊέν, εἰς. ο7 7ραἰαλ Μπά. 
εαἰεά, Ῥ. τοῦ.) ; 

δ. τἰῤγίρλέ ας ἐλ αΐνε 176] 8.8 ἃ. ὉΠΙΔΤ οὗὨ Γυστιθᾶ ΤΟΙΙΚ, ἃ ἰ Πα 
ΤΕΘΕΙΔΌΠηρ ἃ Ραΐὶμπη ἴγθθ. ΤΏδβα 4015 δσα 5{1ΠΕἶ, απᾶ 11|{61655 45 δυοῖν 
ΟἸδοῖβ τεπάοσ ὁ“ ξε 2ίμίανγε ἐγ ἃ σαγάφρ Οὗ ἐμοῖς ηι667.5,᾽ ἴῃ ΜΨὨΪΙΟὮ 5θηϑε [Ἐς 
Ηδδτεν νοσζά ἰβ ἰουπᾶ ἴῃ 15. 1. 8. Ὑδαῖ (9 ψγὰϑ5 ἴῃ βεῆβα ἴῃ ψιϊοὰ 
της 7ετν5 ΓΘ πβοῖνεβ πηἀοχβιοοά {τ δὲ [6 εἶσαα ἤδη της ῬοΟΚ οἵ Βαπιοὶ 
ἴνᾶ5 τ }Ὲ}Ὸ6Π ἈΡΡΘαΥς ἔγοπι [6 νεῦθα (Βασυςῇ νἹ. 70) ἐνὶ ἀθηι]ν Ὀδϑοα οἂ 
115, “4.45 ἃ βουξοσον ἴῃ ἃ σαγἄθδῃ οὗ σπου 6 5." ὶ 

6. Ζυγατριμο ας ἐδέγε ὃς μ9.4] ΝΌΣΘ δὖ 81118. ὙΤμα Ηοῦτεν [888 
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Τῇου σηγέ ρτγϑαῖΐ, ἀπ [ΠΥ πᾶπιθ Ζς στεδί 1ῃ τ ]ρϊ, 
Ὕηο πουϊ]ά ποῖ ἔδασ [ἢθθ, Ο Κίηρ οὗ ϑδίϊοῃβ " 0Γ ἰοὸ ἴπε6 7 

ἄοιἢ 1 δρρεγίδίῃ : 
ἘΟΓΑΒΙ ἢ 85 διποηρ 4}1 ἰῃ6 ψῖβα γπός οὗ [6 παίϊοῃς, 

δηά 1π 8}} [Πεῖγ Κιησάοτηβ, Ζε7 ἐς Ἰοπ6 κα υηΐο τε. 
Βυϊ [ΠΕ Ὺ δῖα δϊορεῖμοεῦ Ὀσπι 5} δηά ἐοο] 5} : 8 
ΤῊΣ βἴοοκ ὦ ἃ ἀοοίπηδ οὗ νδῃϊ65. 
ΘΙΝΟΓ ΒρΡΓΟδαά ᾿ηΐο ῥἷδίαεβ 15 ὑσουρῃς ΠΌΤ ΤΑΓΘἢ]5}, 9 
Απᾶ ροϊά ἔτοὰ ὈρὮΔ42Ζ, ἴΠ6 ψόοσκ οὗ [86 νογκηηδη, δηᾶ οὗ 

τῆς μαηαϑ οὗ [Π6 ἐοιιηᾶοι : 
ἀουθ]ο περαίϊνα, [05 εἸορδϑίζιηρσ [πε ἀδηϊαῖ, Τῆς ἘΠΡ]Π5ἢ Ψοιβίοῃ ἢᾶς 
τηϊϑυηἀεγϑιοοα ομα οὗ ἴῃ6 περαϊϊνεβ, δηα 50 ζοηαοσοα 11 “ογασηημεζ ας. 

1. ἀοίᾷ ἐξ ἀῤῥεγίαϊ!} ἐξ ἐς Μιζέρσ. ““ΤὨϊης 15 ἴῃς Κιίηράοτα ἢ 15 [ῃ6 
οοτηθηΐϊ οὗ ἴῃ6 ΟΠδ] 466 ρασζαρῆτγαβθ, ννΒ1 0 ἜΧΔΟΌῪ δἰῖϑ [Π 6 ΞΘ Ώ56, 

τοῖδό 7π6} τὐῖδό ομέ;, σοᾶϑ ἱποϊ πα δα, 
ξέμ ριον» 5] ΤΟΥΔῚ θπῖδῖθ. 
ἔλεγε ἐς π05] ὭΟΩΘ δῦ 811 18, 
ξΖίμριζο»: 5] τουϑὶ οβῦδῖθ. 
8. αἰϊοσεί 27} ἼΠὲ Ηεῦτον ἰ5 1220, δη ἃ δα {πεσείοσε θεϑὲ 6 σοηδογεᾷ 

Ὁγ (86 ἵἴχο ψοχάβ αὐ ἐοσείδοῦ ταῖμεσ [Δ ΘΙΤΩΡΙΥ ὉΥ ἃ ψοσζά εαυϊναϊθης 
ἰο τυλοΐζν- 

7Ζ.ε εἱοοξ ἧς α ερεζγίγι ΟἹ ΨαΡΣ7145] ΤἘῸ6 ὑθδομης οὗ 1Δ0158 15 (4, ῬΊ600 
οὗ σψοοὰ. Τδα βεῆϑβο 15 ποῖ ἴῃδί [6 ὈΙοοῖ οὗ ννοοά ἰθϑοῆθ5 ἔσο 5655, 
Ῥυὶ [παἴ 1 σὴ πανοῦ ἴῃ ἴἢς ἱηδίγασῖο ΜΒΙΟΒ 1 σίνεβ ρὸ Ὀογομᾶ 1156] 
ΑΞ ψαΐου σδπηοί χίβα ἃῦονα 19 βοισοθ, 50 ἴῃς 140] ἰ5Θ ψοοά δηᾶ Ἵδῃ 
ὭΘΥΕΥ σεῖ Ῥογοῃά 1. 

9. Της ρτδιωσηδίϊοαϊ σοπβίσαιοιίοη οὗ [Ὡς {ὉὑἴὸῸ νοῖβοβ ἰβ οἴοβοσ [π8πΠ 
σου] ἀρροᾶγ ἤοσα ἴπ6 Εηρ, ψεγβίοη, “8 Ρίεος οὗ ψοοά, 511νὲσ θεδίεῃ 
ἰηπΐο ρῥ]δίεβ, ἔτοπι ΤΑ 5} 1 15 Ὀσουρῃϊ, οἰς.ἢἢ 

7αγε 1} εἰἴπεν (1) Ταγϑαϑ ἴη ΟἸἾΠοῖα (7056 Ρ}15); οὐ (11) σατίμαρα 
((86 ϑερίυδριπι); οὐ (11) Ταγίθβϑυβ ἢ ϑραίη. ΤὨΪβ 1αϑὲ 15 [6 σϑῃογα ἶΥ 
τοσαϊνεα Οριηΐοπ πον. ΤἘδ το γα] ὑγοάποίβ ΒΌρρΙεἃ Ὀγ Ταιϑῃϑἢ ἴὸ 
Ἴγτε, 5ιἾνοῖ, ἴσο, [π δηᾶ Ἰεδᾷ (ΕΖεκ. χχνὶϊ. 12), ψεσα Ἄχδοῖν ἴΒοββ ἴῃ 
ὙὮ1ΟΒ Θρδίῃ νγᾶβ το. [ἢ Βίγαροβ (6 ἴΠ6 ροτὶ μαὰ οεαβθά ἰο οχίϑῖ; 
Ὦεποα [ἢς σοηπιδίοη 45 ἴο ἴΠ6 Ἰοσ Δ] 1 γ. 

ὥϑλα2}] ““ῬτοΌΔΡΙΥ ρα ἵνὰ5 ἃ ρἴδοθ ἱπ ἴῃς πεὶρῃρουτποοά οὗ ἴῃς 
τῖνεσ Ηγρμαϑῖα (πον ἴἢ6 σλαγγα, ἴπε 5, ᾿ἰτ οὐ [86 Ῥυη)δὉ), ἴῃ 6 
ϑαηϑοσῖς Ὡδὴθ ἔοσ ΨὩΙΟδ 15 Νιρᾶςδ.᾽ 52. Οο»ιη. ΜΔῺΥ Πον ΝΟΥ 
Ἰάεπεν 1 ψ  Ορμῖν (γα Ῥοιηρ ἃ σοῃεοίἀοσα]α βἰγασϊαυν ἴῃ (6 
Ἡδεῦτενν Ψψοσάβ), ἀρουϊ οβα ῬοβιΠοῃ ἴΠΘΣΘ ἅτε νυ εν ψίὰθ αἰ βδγθηοας 
οὗ ορίἱῃίοπ, ἴῃς ομ]εῖ νἱεννβ Ὀεὶῃρ (1) [παϊ4 (756 ρ 8115); (11) Τηἀ14 οὐ 1π6 
Θοαϑὶ οοαδϑὶ οὗ Αὐδῦϊα, δ ΔῺΥ ταῖς βϑοὴδ υἷδοθ ἤεγα ϑδηβοσὶ νγὰβ (ῃ6 
Ἰδησιιαρε σροίκη, (Μαχ Μι]]δσ, ϑω. οὗ Ζαρρ. ἘΔ, νὶ. νο]. 1. 230); (1) 
Αἰἴοδ, 50 ΜΙ Ὲοη, 

ΦἸΜοιΡαβα, δηᾶ ΟὐἹοα δηὰ Μεϊιηᾶ 
Αμὰ ϑοΐαδϊα, πουρῆΐς ΟΡ, ἴο ἴῃς τϑδῖτῃ 
Οὗ Οοηρο δπὰ Απροὶα ἔασι μεδὲ δου." 20, 2. ΧΙ. 300---401. 

Φ 
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ΒΙκ6 Δηῇ ρυ90]6 ἐς ἔμεν οἱοίῃηρ : 
ΤΠΕΥ Ὧγ6.8}} [6 σοῦ οὗ οσαηηΐηρ, 212]. 
Βυὶ [86 ΤΟΒῸ ὦς ἴῃ6 {πις σοά, : 

ΗΕ ας δὲ ᾿ἰνίηρ Οοᾶ, δηᾷ δὴ ἐνε  δϑίηρ Κιηρ: 
Αἱ Πὶς ψταῖῃ [ἢ6 φαγί 5}411 (τϑι Ὁ ]6, 
Απᾶ τμ6 πίϊοηβ 5}4}1 ποῖ Ὀ6 806 ἰὸ Δ0146 Πὶ5 ἱηά!ρηλ- 

θη, 
ΤΠ, 5841} γε σὰν ὑπίο πε, ΤῊ ροᾶς [δὲ ἢᾶνα τοὶ 

. Τηδάδ [ῃς Ὠδάνρϑηβ δηᾶ [ῃς8 φαγί, ἐγεη ΤΏΘΥ 5}}4}} ρεηϑβῃ 
ἔἴτοῖὰ [06 δαγίῃ, δῃηα ΠΌτσΩ υπμαᾶθυ [656 Ὠθᾶνθῃβ.. 

Ἠδ δίῃ τηδάςβ τὴς εαγίἢ ΒΥ 15 ῬόΨΕΥ, 
Ης δαί βϑίδϑηθα ἴῃς νου] ὈΥ Ὧ15 ψ]ΞάΟΠῚ, 
Απά δίῃ 5ἰγείοῃεᾶ οὖ [Π6 ἤδάνβῃβ ὈΥ Ὦ15 ἀϊβογθῦοη, Ὁ 
νεῖ 6 αἰξοτοίῃ ἢ15 νοῖςς, ζἤδγ ἐς ἃ του πᾶς οὗ τγδίειϑ 

ἴῃ {ῃ6 Ὠδάνθῇϑ5, ᾿ : 
Απᾶ δα οδιυιβοῖῃ (ἢ6 νᾶροῦτβ ἴο ἀβοθηᾶ ἔγοσῃ [ἴῃ6 οπᾶϑ οἵ 

ο 16 ράπἢ; ᾿ 
Ηδ πιακϑίῃ Πρμιηϊηρθ ψΠ ταίη, 

. 7ρερ 27} οι βτῃ. ᾿ 
ὀΐμε απ 2,721] Ὑῆδ ΌΠΏΘΥ ΡΥΟΡΔΌΪΥ ννὰθ ἃ Ὀ]υ 5} Ρατγρίς, ψ ]ς 

ἴδε Ἰαϊῖεν Βαὰ ἃ βίσοηρ' ἴπρε οἵ τϑά, 
. 44227,119] 8668 Ὠοίε ΟἿ 1Χ. 17. | 

10. 24ὲ ἐγμό Ορα] Ἰἰϊεγα!ν, α Οοα ΜὮὯΟ ἰ5 ἐγμλ. 
, 11. ὝὙὍὝΠΒε γϑῖβε Ἀρρθδῦβ ἴῃ (βδθες, Ἡδῆσο βοῖμα ΞΌΡΡοβε 1 ἴο ὃ6 πῃ 
Ἰῃτεγροϊδίίοῃ. Βαΐ (1) πο οὔς νου] ᾶ 68}1] αἰἰδηϊίου ἴο Ὧ15 ἐπιογροϊδίοι 
ὈΥ νυν 1 ἴῃ ἃ ἀϊδεγεηϊ Ἰδησιάαρα ἔγτοτα ἴῃς ἴοχῖ; δηὰ (11) 11 Βδυτηοη ζε5 
σοι ρ]είεὶν τὶ ἴῃς οοηϊεχί. ΤῊδ οδ]εοὶ [Πεγεΐοσα 18 δἰ ἴἢοσ (α) ἴμδὶ ἴδε 
7ενγ5 ταϊρῃξ ἴἢ5 Πᾶνα ρῥαΐ ἰηἴο [Πεἰγτ τπουτβ [ῃ6 ΝΟΥ ψοσάβ ἰὴ τ ϊοὰ 
186 5βου]ἃ ὙὯ116 ἴῃ ἐχὶ]α δά άγοβα (Ποῦ Τῇ] θα σοηααοζοῦβ, ἩΔΙΟΝ ἰδ 
Βο  Οηδὲ ᾿πρτΟὈΔΌ]6 ; οἵ (δ) Ὀδσδιιβα ἰξ 15 ἃ ὑσονεῦρ δηὰ ἐδι5 ρίνθῃ ἴῃ 
186 Ιδησιύαρε οὗ [6 σοπησοῃ ΡΘΟΡ]6 (Ατδτῃδὶο). 

33) ονι τιν ἔδεσε ζέαυε715)] ταοσα Ῥσ Δ Ό]Υ, ,γονε τρια ν ἐλ ἀεαυεμ:--- 
λέ. (δάς. 

12. “ΤΕ βρ᾽επάουτγ οὗ [5 σΊΟΥΥ δρρεάγείἢ υπΐο ἃ ἰῃ δοὰ {πγουρὰ [ἢ 6 
Ὑγοσ9 οὗ ἢῖ5 δβαηάς,᾽ ΒΡ. Ῥεδδύβοη οἡ ἴῃ (θεά, Ατί. 1, ϑόσηδ 566 ἴῃς ἀοο- 
{πὸ οὔ 86 ΤΙ ΙΥ οσεϑῃδάονθα ἤοσο---Ῥόχεσ, ΝΝ ἰδάοχα, Γ᾽ πἀεγβιδηάϊηνδ 
οΥὁ 5ΚΗ1 (" δΐφογείϊορ᾽). εῖβεβ 12---1ό ατὰ σερεδίϑα 11, 1. 5---Ἴρ. 

13, ὙρλεἘ λα εἰεγείλ ἀὶς σοΐεσ, ἐλορε ἐς αὶ νην πα Οὗ τυαΐεῦς ἕη (ἠὲ 
ἀσασνερϑ, σηα ἀφ ἐασμϑελ] ἤλε ἀξ ἐλεραφγίρρ ρέσείζ ἐλδ γοα» οὗ τυαίνγι 
ἐγ» ἰλς ἀέαυέη5, δε κατε. ΤῊΪ5 15 ῬΥΟΌΔΟΪΥ ὧε Ὀεβί τεηάεηηρ, 
Ἰ6γᾺ] ἰγδῃβιαϊίομ ἰβ κ9 2.6 υοΐες οΥ ἀΐξ ρίυίρρ εἴς. ΤῊς δϑοεηΐ οἵ [86 
νΔΡΟυ ΘΒ 15 ΒΡΟΚβῃ οὗ Ῥοβίοα! γ δ5 ἱμβουρῃ ἱξ γεγα [6 σομβοάαεηος οἵ 
186 [υπάετ, Ὀδοδιβα ἰξ 15 βθθη ἴο Το ονν 1. 

φαβοι»5] οεἰρεραῖς, ἸιῖοτΑ}]γ, αρορρραξα 0265. 
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. Απᾶ Ῥπηροίῃ ἔοσίῃ ἴ[Π6 τιμᾶ ουὧἵ οὗὨ ἢ15 ἰΓϑάϑΈΓ65, 
ἘΨΘΙΥ ΙΔΠ 15 ὈτΠ 5} 1ῃ Δός Κηον] βάρ : 
ἘνΕΙΥ Τουπάοι' 15 οοηουηεα Ὀγ ἴῃ6 ρτάνεῇ ἱπλᾶρα : 
ΕοΥ ἢΪ5 τηο]ίθῃ ἱπηᾶρα ἦς [Δ]ἸΒθῃοοά, δηὰ Ζἦεζε ἧς Ὧο Ὀσθαῖῃ 

ἴῃ [6]. 
ΤΉΘΥ ἀγέ νδηϊίγ, σπα τ ποτῖς οὗὨ ΕἸΤΟΥΘ : 
Ιη τλ6 ἔπη οὗ [Π6ῖν ν]ϑι ἴοι [ΠΘΥ 5}}4}1 ΡΙ5}), 
ΤΠ ρογίοῃ οὗ Τδοοῦ ἐς ποῖ 1κ6 ἴΠετὰ : 
ἘῸσ ἢ6 5 [86 ἔοστηου οὗ 4}]] ζλέχρε ; 
Απά 1516] ζ5 [ῃ6 τοὰ οὗ 15 ἱπμβεπίδησε : 
ΤὮς ΤῸΒΡ οὗ Ποβίβ ἐς ἢ15 ΠδΙΏ6. 

11---22., . 776 2γοῤἠεξ γείμγης ο 176 φ«μὐ7οεξ οΥ 1ἦ6 εὐηιηρ᾽ τύοσ, 

(δῖε ἊΡ ἐὰν ψγαταβ ουΐ οὗ [86 Ἰαηᾷ, 

εὐ γαΐ»} ΤῸΥ [.Θ Τα, 1.6. 20 ἀεεργεῤαη» 1λ6 γαϊγ. 
14, {91 λὲς Ζμοιυίερε] εἰϊμον (1) τυϊξλοιεί ζγιοτουίδάρε, ἷ. 6. Ῥετοίξ οὗ 1; 

ΟΥ Ῥεσδδρϑε θεζίοσ, (11) ,“ὥονε (1) “λαξ ὑεγν ἐλέρηρ᾽ ἐρε τυλίελ λὲ ἐζέίμας )έ 
λας φτἄσευγε “1, νἱΖ. :---ἰῃς ἰάο]. Ὑπα ἰδἰξοσ βεθιὴς τόσα ἴῃ δοοογάδηςθ 
σὴ [Π6 ΡᾶγΆ}} 6} 1511 ουἹ θην Ἰηςεπαεα Ὀεΐναοῃ [Ὠϊς δηᾶ [Π6 πεχί οἰδιῖιβα, 
ξρμοτουϊσαρε ἴπ ἴΏ6 Ομ 6 σογγεβροπάϊηρ ἴο φγαυδῆς ἡγπαρε ἴῃ ἴμ6 οἴβεσ. ΝΥ ὁ 
ΤΏΔΥ σοΙῃρᾶτα ΒΟΠ,. 1. 22. 
7 ορρ 2 )} φοΙἀβη, ἃ5 ἴῃ νεσ. 9. 
εομχοιρα 1} ὀγοιερἀξ 10 “ἦαρηξ. 
16, τυογᾷ ο7 2770795] ἃ “ουΐκ ψὨΙΟΝ τηϊϑοδᾶς, ἀδοοῖνος. ΟἾοῖς μον- 

ΕΥ̓ΟΣ υπάειβίαηα (ἢ6 ΗΕΡΓΕΥ ἰῃ 86’ βεῆ58 οὗ τωοοκεσυ, ἃ [δἰηρ ἴο "ὲ 
τἀ ϊἸου]εά. 

γίσίζαζίο» 8:66 νἱ. 6. 
πὺ 72: 2ογέϊονρ οὗ ϑαςοῦ] ὙὮς πα σοί, τροὴ νῇομλ [5γαθὶ [85 ἃ 

οἸαΐπι. 
,ργρ"εγ} τρδίκοσ, ΞΟΠ οσ. 
αὐ ἐλύρρ5}] τ 6 ψο]ς, [6 παλίνευθθ. 
ἐλε γοά οὗ λὶς τη λεγίίαμο ὙὍῆῈ Ηδῦτονν ψοσά σοηάεσεάᾶ χοᾶ βοπιθ- 

ἘΠ 65 ση Δ 5 ἃ βοβρίγε. Ηδθησα ἔδα τιθαηϊηρ ας Ὀ6θῃ ἰδῖκθὴ ἴο "6, [5γδδὶ 
15 [Ὡς ῬΕορΙΘ ονεσ βοτὰ οᾶ βρεοῖδ!ν σας. Βαϊ [ἢ6 5οεορίσα 15 σαί ῃοσ 
ἴδ 5ῖρτι ἴπδπ ἰῃε οὐ]εοί οὗ Κἰῃρὶγ ροννεῖ. Ὑπεγοίοσο 1 βθϑιηβ δαίίοσ ἴο 
τοίεσ (86 σψοτζὰ ἴο 115 οἴμεσ σοϊῃτηοῃ 56η86 οὗ ἃ τηϑαβυσίηρ' τοί, 5ο (Ππαΐ 6 
᾿τροσῖ ψ}1}1 Ὀ6, ϑγαθὶ 15 ἴπ6Ὸ ρεορὶα ψβοῖῃ (οα ἢδ45 τῃδικεᾶ ουξ ἴογ 
Ἡ]π|ς561 25 Ηἱ9 ρεου ας ροβϑεϑβίοῃ. 

11---22. ΤῊΕΒ ῬΕΟΡΗΕῚ ΒΕΥΌΚΝΒ ΤῸ ΤΗ͂Ε ΞΌΒΙΕΟΥ ΟΕ ΤῈ 
ΟΟΜΊΙΝΕ ΨΟΈΕ. 

11. ϑοῖὴς ψου]Ἱᾶ ἰαἶα (ἢἷΐ5 δηά [86 ]ονίηρ βοοϊΐοη, τ ἢ οηᾶς 
1ῃς σδαρίθσυ, δἃ5 ςοπηροβεά εἰἴδεσ (α) ἴῃ ἴπ6 [ἰτηεβ οὗ Τεβοϊαϊκίτη, θη οα 
δοσουηΐ οὗ ὨΐΞ τενοὶὶ ἀραϊηδὶ ΝΕ υσμαάμοζζασ ϑυγίδηβ, Ομ] ἄδθδῃϑ, εἴς. 
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88 ΤΕΒΕΜΙΑΗ, Χ. [νν. 18--20. 

Ο ἱπμαθιίδηϊ οὗ [ῃς ἔογίγεϑ8. 
ἜῸΥ [ἢπ|5 541 ἴΠ6 ΤΙΟΒΡ, 
ΒεΒοΙά, 1 ΝΜ} 51ὴη0ρ’ οὐ [6 ἸΠ ΠΑ ὈΙΔηἰ5 οὗὨἩ ἴῃ Δηα αἱ (᾿ς 

ΟὨςΘ, 
Απηὰ ψ}}} ἀϊξίγεββ [26 πὶ|, {πὶ [ΠΟΥ τὴᾶν Ηπά Ζ7 90. 
γοε 15 Π16 ἔου ΤΥ διγί 1 τὴν νουηά Ζς ργίθνοιιβ: 
Βυξ 1 514, ΤαΎΌΪγ [Π15 ζς ἃ στο, δηα 1 τηιϑὶ Ῥεαγ 1 
Μγ ἰἀρεγηδοῖα 15 5Βρο1] 6, δηᾶ 411] τῶν οογάβ δὰ Ὀσόκθῃ: 
Μγ οἰ] άτγεῃ ἀγα ροηθ ἔογίἢ οὐ τας, δηᾶ {πὸ ν ἄγε ποῖ: 
Ζἤεγε ἐς ΛΟῊ6 ἴο 5ίγοίοῃ ἔοσίῃ τὴν ἴθηΐ ΔΩΥ ΙΏΟΙΘ, 
ΑΠπΩ ἴο δεῖ ὉΡ τῶν οὐτίδ!η8. 

ΜΈΓΕ βεηΐ δραίηδὲ ἢϊπιὶ (2 Κίηρθβ χχῖν. 1, 2) ΟΥ, ἱπαϑηυοἢ ἃς τὸ (0 ηοῖ 
τεδὰ οἱ (ῃ6 οΟἷζγ δ Ὀεβϑίερεα οἡ ἴπαΐ οἼοςαβίοη, (δ) ἰῃ 1π6 ἀδγς οἵ 
ΤεΒοίδοδιη, ἤδη (15 ἐνεης ἀ]ά οσουγ (2 Κίηρπ χχῖν. 10). Βοίῇ υἱεῖ 
ΠΟΜΕΝΟΙ 16 Ραΐ δϑιθ ὈΥ σϑοο]]θοῖηρ [δὲ [15 15 ἃ ῬσΣΟΡΉΘΟΥ, ποὶ ἃ 
βἰδίϊετηθηΐ οὗ [πδὶ νΏΙΟΝ ΜΜ)ὰ5 δου! οσουτγτίηρ. 

ἐᾷν τυαγεΣ} ἸῺ Ὀππά]θ. Τῆς Ηδῦτενν ποσὰ οσοῦυσς ἤοτα οηἶγ. [{ 
Β6ΕΠ5 ἴο τηθᾶῃ ἃ ἴεν δυὐῇϊς65 σαϊῃεγαά (οροίῃοσ, σαῖπου [ἤδη Δ οοῃβὶ- 
ἀεγαῦ θα ἀπιουπηΐ οσ Ὀυγάθη. Ἦφηρο ἰΐ κυρσρεβῖβ Ὠδβίν Βιρῆϊ. 

Ο ἐμ λαῤίαηὲ 977 1Δ6 2ογίγω5)] Ο ἐλσοι ἐλαΐ εἰ Ζεεΐ ἐγε 1. εἴσσε, 1.6. ἴου 
ὍΠΟ ατί ἰῇ ἃ Ὀεβίερϑα οἰἴγ, ΟἸΠοΙβ 1655 ΜῈ }} Βαγα βυρρεοίδα (α) ἐπ ὦ 
,ογηδβε εἰἰν, (δ) ἐγ αϊδίγερς, 

18. “10 οἱ] ἘρΥ 115 βίτοηρ ἤρυτα οὗ ΞΒρεεοἢ σοπιρᾶγε 1 ϑ8πι. ΧΧΚ. 
20; δῃὰ ἴον ἃ βοπιονῃδῖ 5ἰτα]]ατ οηα 15. χχὶϊ, 18. 

αὲ Δἴ ομο δὺ ὑμῖβ. Ὀηθ, ἃς ορροβθᾶ ἴο ἕοιτῃεοσ οοσαβίοῃβ, Ὑΐεῃ 
ῬΙυπάεγ δηὰ ἃ ἰΠραΐα ροβεα ἑοσιηθα (η6 αἰπιοςῖ ρυῃϊϑητηεηί. 

ἕλεν "πᾶν μά ἐΐ 590] Ιὰ ἴῃ αὔρϑθησα οὗ Δῃγ Ἴχρσεββθὰ οδ]εοί ἰο ἴδ8 
νοῦ, ἰηϊογργοίοτ ἤᾶνα βυρρεθίοα τηδηΥ, 6.0. (1) 2ῴε αἰξείγεις, (11) Οοά, 
(111) σοα᾿» μεβώπμερξέ οΥἹ ες ἐλγεαΐ, (1ν) 4. δεσίορεά. ΤΕ, ἃ5. βθεπὶβ δεβὶ, 
Μ6 ἰ4Κα (ἢϊς Ἰαϑὲ δ5 ἴῃ6 ορ]εςϊ ἴο θ6 βιρρ!]οά, ἔπ6 βθῆβο οὗ ἴῃς ψβοὶς 
Μ11 6,1 ν}}} ἀτῖνε [ῃθηλ, 45 ἃ Βυπίοσ ψουἹὰ ἀο, ἰηΐο ἃ 51.24]} 5ρδῦε ((8Ὲ 
ς11}}, 580 ἴῃαΐϊ ἴῃ6 Ὀοβίοσουβ ΤΑΥ͂ Πηά δι ουΐ. . 

19, ΤΠς ρσοόρδεοῖ ποῦν Ὀερὶηβ ἃ Ἰδτηδηΐ ἴῃ [Ὧ6 Ῥϑύξοῃ οἵ ἴπε πδίϊοῃ. 
λμ Ἰἰϊεγα γ, ὀγεαξίρο, ἰὴ 6 βατῖα νοσά ψἸΟἢ 15 σοηάογοα οἰκίγηζ- 

Ζορ ἴπ οἢδρ. ἷν. 6. 
Ω ογἱ27} (τ) δτῖθζ Τῆς Ἰἰΐεγαὶ βεῆβα οὗ ἰῆ6 τποζὰ 15 οἱχάρει, 

σἤεγίρρ. 
40. ὍΤΠΘ 5ροϊ ηρ δηᾶ οχὶϊα ἀγα σοργοβθηϊδα ὑπᾶστ ἴῃς ἤρυτε οἵ οῃ6 

ψΏοβ6 ἰοηΐ δα Ὀεεη οαρίπτγοα δᾶ οὨΣ] άγοη οατεῖο ΑἸΤΑΥ, 50 (Παϊ δὲ 18 
αἴ ὁῃς6 ἱππρονοσϑῃεα δηᾶ Ὀεγοδυοά. 

ζαῤεγμαςί) Τεηϊβ βθοῖὰ ἸΑν τάροοι ἴο βανε Ῥδθῃ υϑϑᾶ ἴῃ [Π6 ΟΟΙΠΕΥ͂ 
Ῥᾶγίβ. Ῥῆγαβεβ Ὡἱοἢ ἱΡ]Ὺ [5 ἀγα οἤδῃ ἐουπᾶ, 6.6. ομδρ. ΧΧΧΥ͂. 7; 
ι Κίῃπρϑ χὶϊ, τό, εἰο. 866 οὔῇδρ. ἱν. 29 ψἱ} ποίθ. ; 
4075] οὗ ἴῃ τοηΐ, 
ἄγε πο (οιηρασα θη. χἱ δὶ. 26. 
ἐγ έα:5)}] ΜΟΙ Βυηρ τουπά [ἴ. 



νν. 21---24.} ΤΕΒΕΜΙΑΗ, Χ. 80 

Ἐοὸτ ἴῃς ρδϑίοιβ ἀγα Ὀδοοπῖα Ὀγ 5}, 21 
Αῃάᾶ ἢάνα ἢοΐ Ξξουρῆϊ [ἢ6 ΤΟΚῸ: 
Ὑπεογοίογα ΠΟῪ 514} ποῖ Ῥσόβροχ ; 
Απά 81] (Πεὶν οοϊκα 50.411 Ὀ6 βοδιιοσϑί, 
ΒΟΒΟΙΪά, [ἢ6 ποῖ56 οὗ [ῃ6 Ὀπι1 15 σΟΙη6, 
Απά ἃ ρτεδῖ οοσητηοίοη οὐ οὗ [ῃ6 ποι σου ΠΥ, 
Το τῇδῖα τῆς ο1[165 οὗ [υἀδῃ ἀδΞοϊαίς, 
“4Ἵχ ἃ ἀξδὴ οὗ ἀτάροῃβ. 

223-25. 2 γεριαΐ ἐμ 276 Δίαγιε οὗ 176 Ῥεοῤίς Ζεῤ)εέζα ες 
Οσοά- Ἡγχαϊά. 

Ο ΤΟΒΡ, 1 Κηον [παὶ [6 γΑΥ οἱ τηδῃ ἐς ῃοΐ ἴῃ ΠΙτ 56]: 
72 ἔς ποῖ ἴῃ τηδῃ {μαὶ ταὶ Κεῖ ἴο ἄϊγεςξ ἢ15 βίῃ. 
Ο ΤΟᾺΡ, οοττδοΐ τη6, δυϊ 1 Ἰυαρτηδηῖ ; 
Νοῖ ἴῃ 1Π1ὴ6 Δηρογ, 165 του] ὉΠ Πρ τη6 ἴο ποίμηρ. 

21. 2.α:,0»5} ὅ85ὲεῈ ποῖς οἡ οἕδρϑ5. 1ϊ. 8, δηᾷ χυἱ!. τό, 
ἐλεν “λα ποέ 2᾽ο5}67} ἸΔΟΥ͂ Πανθ ποῦ ῬὈΣΟΒΡΟχΘαᾶ, οὐ, Ὀείϊΐοσ, 1ΠῸῪ 

δαγο ποὺ δοιϑὰ υσχυάθηῖν. Τῆς Ηοῦτεν ψνοσζὰ ὀσουγβ ἴῃ ὈοΙ 56 565. 
“λα δέ σεαζζΖγεα} ἃχο ποδίϊοσθϑα. 
22, “δελοίά, δε γιοῖτο οὗ ἐΐές ὄγεῖξ ἐς εο»16] ΤΑλίου αν, 724 τοΐος οὗ ἃ 

γΗΡΙΟΚ; ὀελοίά 12 εογπες. ΤὮυσ, Ψ 1116 ἢ Ῥοΐηΐ οὗ στδιησηδυ ξε ἴῃ νοΐοα 
οΥὐὁἩΤΠ6 τυχηοῦγ, 1 15 ἴῃ δδεῆβα ἴῃαὶ ψ θοῦ ὦ χαηιοεγεα ὈΥ ἴῃ6 ἃρ- 
ῬτοδΟ ηρ᾽ ΔΙΤΏΥ. 
ὄγμ) ΟἿΪΥ οποα εἰβονῆετε ἴῃ [π6 ΒΙΌ]6, νὶΖ. Ν δῆ. 111. 10. 
ζγεαξ ερ»ερμοίο} ΟὈΟτωραγα οἢδΡ5. νἱ. 23, Υ111. τό. 
ἐλε πογέλ ορ»117}}] Οομραγα οὮΔΡ. 1. 14, Εἷς. 
ὥγαρυη5} ὅ566 ποίθ οἡ οὔῇδρ. ἰχ. 11, 

23---26. ἸΕΚΕΜΙΑΗ ΙΝ ΤΗ͂Ε ΝΑΜΕ ΟΕ ΤῊΗΒῈ ῬΕΟΡΙῈ ῬΕΡΕΕΟΑΤΕΘ 
ΟοΡ5 ΝΕΑΤΗ. 

238. 116 τᾶν οΥΓ »παρε ἔς πο ὕ δίριεῦ] Μδη σαηηοὶ ἀεϊοστηῖηθ δῖ 
οοῦΓϑα 86 5}4]] ἴδε; ἢδ ἰ5 ἴῃ ἀοά᾽Ξ παηάξβ ζτουρῃηουῖ. 

παρε ἐλαξ τυαξε!1}] ΤΠ ψοτὰ ἴου για ῆετε ἀϊβετς ἔτοσα ἔπ 6 ἔοστηδυ, 
δηάὰ ἱπλρ[1ε5 ΦΙγ ΟΡ »1Ω72;, 7162 αὐ ἀΐς ὀέεί. ΤὮδ Ξαπια ψοσζὰ ἰ5 τεηἀογοά 
“λίρἀ᾽" Ῥεαΐτα χὶὶχ. 2; δῃα ““ γέαξ 7272 15, 1. 9. 866 αῦονε, οῇδρ. 
1. 6 ψ "ἢ ποῖε. 

ἔο αἠγεεί Δ “12 95] ἴο δηβυγα βυοοοθβ, Τῆς βαπὶθ ψοσζὰ οσουτβ Ἐξ. 
ΧΧΧΥΪ, 23 ("ΤΏςΣ 5.605 οὗ 4 σοοᾶ τηδῃ ω7έ ογάεγεά ὉΥ ἴῃε 1.00, δηά 
ἐϊ5 5656 Τῇεσα βϑοῖὴβ ἴο ἀδίοστηϊηθ ἴμαὶ ἴῃ ν ἰσ ἢ 1 οοουτβ ἤοτο. ΑἹ] 
ῬΙΟΒΡΕΣΙΥ, 85 »ὲ}} ἂ5 (6 σοηνεῖβθ, σοῃῖαβ ποπὶ (σά. 

24. ευἱὰ γμάζρνιορ) Οοτήρᾶτα οἢδρ. χ]ν!. 28 “7 τοἱ]]...«ογγέεξ ἐἦέο τη 
"πές 76, Μ Ὦετε ἴῃ6 ψψοτὰ 5 [6 βᾶτηὴθ. 66 ποῖβ οὐ 11. 19. ιμάϊοῖϊνα 
Ῥυῃιβῃτηθηΐ, 85 ὁρροξβϑά ἴο [αὶ ψ ΒΟ [45 ἴοΓ 115 οὈ]εοὶ ἴδ τεξοττηδίίοῃ 
οὗ 16 οἤδπάεισ, 15 ἴμῃ6 Κὶ πα Βετε ἀερτεοαίεβα. 

ὀγέρερ' γιό 10 ποίλί 0} γερο γιό ἐηείργι πεσε, τοὶ, τυλοΐν αἰφείγ0}) Ἠ:Ζ. 
ΤΠΕΥ Βαα Ὀδδ δἰγεδάν δϑϑυσγεα {πΠδϊ [15 ϑῃου]ὰ ποῖ Βάρρβῃ.-: 

23 

24 



90 ΤΕΚΕΜΙΊΑΗ, Χ. ΧΙ. [νν. 25:1, 2. 

45 οι οὐ [ΠΥ ζἔΌΓΥ ὉΡΟΙ͂ (Π6 μοδέποπ ἐμδὲ Κπουν {με ποῖ, 
Απὰᾶ ροὰ [ἢ6 ἔ41}11165 [Πα 6411} ποῖ οἡ ἴὯΥ Ὥδτηδ: 
ΕῸΣ {ἴπῸῪ Πᾶνα δαΐθῃ ἘΡ [80οὉ, δῃα ἀεδνουτεα Ὠϊπ), δηὰ 

σοηδυτηθά Πΐτῃ,᾿ ν 
Απάᾶ δᾶνα τλδάσδ ἢϊ5 μαδιδίϊοη ἀθςοϊαῖοθ, 

ΓΗΔ». ΧΙ, χ---14. μάαζ ας δέον χαῖρε 1. 116 Οουφρηαρέ, ἀπά 
»ιδοξ διωρῖεληιοηξ τη5 ΘΜ 6. 

11] ὝὌΠε νοτχά [παῖ σᾶπη6 ἴο Τεγο δ ἴσου (6 ΤΕ, βδυ]ηρ, 
4 Ηξδαῦ γα [188 ψοτγᾶβ οὗ [815 οονθηδηῖ, δῃηα βρεαὶς πηΐο (ἢς 

26. ΤὨΪΒ νοῦβα ΟσΟυΓ5 δΙτηοβὶ ψοτὰ ἔοσ ποσὰ ἴῃ Ῥϑ, ᾿ἰχχίχ. 6, 7, ῥσοδᾶ- 
ὉΠ οπβ οὗ ἴδε Ῥβδίτηβ υτιεἡ αἰΐεσ [Π6 οαριϊνιγ. “105 ἰδηριᾶρσα 
ΜΟυ ἃ ΔΡΡΙΥ αἰτηοβὲ βαυδ!ν γγ6}1 εἰ Ποὺ ἴο ἴῃς [π|6 οὗ ΝΡ ΟΠΔΏΘΖΖΑΓ 
οΥἵ ἴο (δαὶ οἵ Απίοοδιι ΕΡΊΡἤδηθβ." εδῃ Ῥεγόνῃθ, 72» οαἰμείίον 10 
ἦε ραίρε. Ἥξῃος, 1ἢ 1 6 σταηπίθβα (δὶ (ἢ15 ραββᾶρε 15 σεσίδί Ὁ 
οὗ 7εγουδηῃβ δυϊπουβῃΐρ ἀῃὰ ῬΓΟΥ ἴο ἴΠε6 εχ], ἐπὶσ ραββϑαρὲ σηυβὶ 6 
186 οτἱρίηαδὶ, δπὰ (μαῖ ἴῃ [86 Ῥβδίση ἴῃς ἀεγνεά, 

ΤΒΘ τροτδὶ οὗ ἴδ6 ψ βοΐ βεσῆοῃ οοηπίαϊηεἃ οἤδρϑ. Υἱὶ,---χ. ἰ9 πὶ] 
ΒΤ θα ὉΡ ἴἢ5. 1ἰ ““Πᾶ5 Ἰυδῖ ΟΠ6 6550} ἴσοσῃ Ὀθρι ηηϊηρ ἴο δηὰ, δηὰ [Πδΐ 
15 ἴῃ6 ἰαβϑοῃ. οὗ σϑδα!γ. Υου οαμηοῖ Ὀὲ δῃὰ τὲ ποΐ σε]ρίοιιβ, βαγβ ἴδε, 
Ῥιορ δεῖ, }]655 γοῦ Ἰεδά το] σίουβ ᾿νε. 1 γοὰ ρσὸ ἴο [Πε ἱερ]ο, δὰ 
ἴα κα ρατί 1 118 ϑεύνίοαβ, δηα οἡ Ὑοῦγ Τε[γΠ ΠΟΙᾺΘ 58Υ, νεε ἅτε ΠΟΥ͂ 
ἀεϊνογοᾶ ἰο ἀο ἴμ656 Ραᾶ [Πίηρβ ἴῃ οὖγ ἀΑΙΪΥ ἰἰνο5, [ῃδΐ 15, γγα ἅγ6 ΠΟΥ͂; 
ἴτοα ἴο ἄο ἴοι, ἤᾶνα σοιῃρουηάρα ψι Οοά ΌΥ σοϊηρ ἴο ΗἰΞς ἰδπιρὶε 
δηὰ Ὀεΐηρ νευῪ ἀσνουί ἴΠογΘ, Δ ηα ΤΩΔΥῪ ΠΟΥ͂ σῸ ΟἿ ἴῃ ΟἿΥ υ508] πὶοκεὰ 
ὙΑΥ5; 1 τυ γοὺ σΟὨΐΕ55 ὙΟῸΣ 51}5 ΟἿΪΥ ἴο τερεαὶ {ποτὴ, Π6 πη γοι ἃτὲ 
(86 ψοΥβ6 ἴοσ γοῦσ ργεΐεμοα οὗ ἀδνοίΐζοῃ δπᾶ ποῖ 186 Ῥεϊΐοσ. Ιηβίοδά οἵ 
Βοπουτίηρ Οαοἄ ὈΥ φοΐπρ ἴο οδυτοῖ, γου- μᾶνα τηδᾶθ ΗΠ 5 Βουβα ἃ ἀεὴ οἵ 
ΤΟΌε 5." Ὀσεδη Ῥάγηα ϑιηϊ τ, 2.χ 205 1107, νο]. ΝΤΙ. Ῥ. 46:. 

ΟΒ4ρ5. χί., χὶϊ. ἔοσῃ ἃ σοῃπεοίβα Ῥσορἤδου, εἰποῦσ δ5 μανίηρ Ὀεεῃ 
υἱίετοά δὲ ομα ἀδβηϊίε {πὸ ἴῃ [86 Ῥτοόρμεῖβ 116, ΟΥ̓ 85 δα οάγιίηρσ [88 
βΒυρδίδηοα οὗ Ὠϊ5 ἰεδοπίηρ ἀυγίηρ ἃ ῬαγιοΌ]Α. ΘΡΟΟΝ οὗὨ Ὦ5 τλ]η]5 07. 
ΤΠδῖ δροοῖ μδ5 Ὀδθθὴ ρ᾽δοθά ὈΥ͂ βοπια ἴῃ ἴμε τεῖρτι οὗ 76 μοϊακίπι, 8116 
οἠδ σοτητηρηίαίογ (Οταῦ, το σοηπεοίβ [Π6 ῬΧΟΡΏΘΟΥ͂ οὗ οἤδρ. χΙϊ!. χὰ 
ἰμαΐ οοπίδἰηεᾷ ἴῃ {Πε56 σμαρίεγϑ, τααῖκας [6 ψ οἷα ἴο Ὀ6 85 1αἴβ 85 [εμοἰᾶ- 
οἢἰπ 5 {ἰπ|6 (566. ποῖβ οἢ χὶ. 18). Οδρβ, χὶ., χὶδ. βονγανοσ Ὀεΐοηρ ἴῃ 
811 ργορδΌ  ν ἴο [π6 τεῖρτι οὗ Τοβίδῃ, ἔογ (α) “ἴδε ψογάς οὗ [815 οονε- 
πδηϊ᾽" (χὶ. 3) εν δθηθν μάνα τοϑξσεηοα ἴο (μαΐ τηδᾶβ ὉΥ 7οβίδῃ δηὰ 85. 
βυ ]οοῖβ. Ὀείοτα ἴπ6ὸ ᾿.ΟΒΡ (2 Κίηρβ χχὶϊῖ, 3), δῃὰ (ὁ) Γ δγεπιδὰ Βαὰ τοί 
γεῖ τεπχονεὰ ἢἷβ τεβϑίάεηος ἴο εγυβαίθαι, θὰϊ τγαᾶβ 511}} δρρδγεηί!ῦ 
ἀνε ἶηρ αἱ Απδίβοίι (χὶ. 21). 8566 ἔυσίμεσ ἴῃ ἸηγοάποζοΙ τειμδγϑ ἴῸ 
σΒδΡ. χὶϊ. 

ΟΗΑΡ. ΧΙ. 1--14. ΤΟΡΑῊ ΗΛ ΒΕῈΝ ἙΑΙ5Ε ΤΟ ΤΗῈ ΓΟΨΡΕΝΑΝΤ, ΑΝὉ 
ΜΕῈΤ ΡΟΝΙΒΉΜΕΝΤ ΜΌΘΒΤ ΕΝΒΌΕ. 

2, ἴδαν γε] Τδ ῥΪυταὶ νεὺρ 5 Ὀδεὴ ᾿μπουρῆϊ ἴο τεΐεσ ἰο (σ) (δὲ 
ῬΕΟΡΙς (νῖΖ. [86 “τηξη οὗ Τ᾿ υἀδἢ δηᾶ ἱπῃαθιϊαηίβ. οὗ Γ6γιβα]θπι᾽ Ὑ}0 81Ὲ 

ΒΕ 



τυ. 3--.5.} ΤΕΚΕΜΊΙΑΗ͂, ΧΙ, ΘΙ 

τθῃ οὗ Τυἀαϊ, δηᾶ ἴο {π6 ᾿πῃαριϊδηΐβ οὗ Τεγυβαϊθηὶ; δηά 3 
58Υ τοὺ υπίο ἴμθη, ΤῊϊ5 561} (ἢὨ8 ΤΙΟΚῸ Οοά οὗ [5186] ; 
(υυδεά ὅδε [πε τηδῃ (πὲ ορεγθίῃ ποῖ (ῃ6 νγογάβ οὗ [ἢ15 οονε- 
πδηΐ, ΨΏΪΟΝ 1 οοτμτηδηεα γοιγ. [615 1η [ἢ6 ἀδγ ἴπᾶΐ 14 
Ὁγουρί ἴἄθτὴ ἔοσίῃ ουἂΐ οὗ ἴῃ6 ἰδηᾶ οὗ Ἐργρῖ, ἔγοτη [ῃ6 Ιτοὰ 
ἔσγηδοθσ, βαγίηρ, ΟΌΘΥ ΤῺΥ νοῖϊοο, δηα ἄο πθη}, δοσοσάϊηρ ἴο 
411 ΏΙΟΝ 1 σοτηπΊδηα γοῖι ; 50 5}4]} γε 6 ΤῊΥ ῬΕΟΡΙΕ, 8δη4 1 
Ὑ11 6 γοὺγ αοᾶ: [μδΐ 17 ΤῊΔΥ Ῥεγίοσμῃ [6 οαίῃμ ψὨΙΟὮ 1 5 
ἈΑΥΘ 5 ΌΓΏ ὉηΐΟ γΟῸΓ ἔδίῃογβ, ἴὸ ρῖνα με ἃ ἰαηᾶ βονηρ 

ἴ[υ5 ἘΧΠΒοτίεα ἴο τεροσχί ἴο δδοῖ οἴμοσ (ῃ6 τηδββαρσὲ ἴτοπι ἴῃ6 ΓΟΚΌ ; 
(ὁ) ἴῃς ρηεϑῖβ δῃηᾶ δ άθγβ; (2) [86 ργορῃείβ. ΤὮ6 ἰαβὶ 15 [ῃ6 Ῥεβὲ, ίοσ ἱἰ 
15 πδίυγαὶ, ᾿Παϑτ υΟἢ 845 [86 νγογάς σὰ ἀἰγθοῖ δἀἀγεββθα ἴο ομδ οὗ {ΠΕΙΓ 
ΠΌΙΏΡΕΥ, ἰμαΐ {πὸ ψ80]6 ῬΟΟῪ 5μου]α ΡῈ ἱποϊυάεα ΘΙ ΤΩΡῚῪ πηᾶοσ [86 Ῥτο- 
ποῦ “γε. ΓὨΪ5 νεῖβε {ῃπεσζείοσε σοηΐδιηβ ἴπΠ6 σόμογαὶ Ἰη)πποίΐοη ἰδ] 

Ε ῬΙΟΡΠΕΙβ 85 ἃ οἷδ55, δηά 15 [Ὁ] ονγεὰ Ὀγ [86 5ρβοΐαὶ σοσητηδηά ἴο 
ΘΔ Δἢ. 

, 8. ΤὨῖβ δηά (ἢ (ο]]Ἱονίηρ νετβος οοηίδϊη βανεσαΐ σοίαγέμοθς ἴο (ῃ6 
Βοοκ οὗ ευϊετοηοτην. ) 6 Ρσορδοῖ 15 οοιητηδη θα ἴο τοηϊπὰ ἴῃ 6 Ροαμὶς 
»ἤ ἴοβε ἰεἰτη5 οὗ [δ σονθηδηΐ Ὁη66. ν ]σἢ ΔΙοηα ἴΠ6Υ ΠΕ] [Π 6 ἰδη 
 ΟἸμγοεα δέ ἐλε γεαρ ἐλαέ οδεγείᾷ γιο] Τὴ πγοτάϑ δῖε δῃ δἀαρίδίίοη οὗ 
1δς 151 οὗ [ῃ6 5ΞοἸθπῆη νναγηΐηρϑ (Πευΐ. ΧΧΥ]]. 155-26) ἴο 6 ρΡγοπουηοδά 
δραϊησί ἴθοβο ψὙῆ0 ΤΔΠΕΩ͂ ἰο οὔϑεῖνε (ἢ δηδοίπηθηΐβ οἵ {ῃ6 Τυᾶνγ, “ (υγϑοα 
6 Βα (δαὶ οργγηρεοζ ποῖ 411 ἐῃ6 γγοσγάβ οὗ [ῃϊ5 ἰανγ ἴο ἀο {βε." ὙΤδὲε 
ΟὈϑοσνάποα οὗ [8΄]5 σΟΥΓΘΙΏΟΠΥ ΟἹ [Π6ΙΓ δὐτῖναὶ ἴῃ [ἢ6 απ νγὰβ δη]οϊπθὰ 
ὈΥ Μοβεβ, δῃὰ νγὰβ Δσοοσα ΡΥ οαγτεα οὐἱ (7058. νἱῖῖ, 20---35). ΕῸΓ 
εοργρ»ε οὗ ἴῃ 6 ῥάβϑαρα ἴῃ ᾿ϑ.δυϊΘΤΟΠΟΙΩΥ ἰϑ συ ρϑυταϊοα οὖέγ ὈΥ 7ΘΥθπλ δῇ, 
Ὀεοδασα ἴῃ [Π6 ἔοττηδῦ οα56 ἴΠ6 δοϊκηονίεάρτησηΐς οὗ [86 οὈ]σαϊίοη δἱ [ῃ 6 
ουΐποῖ νγὰ5 ἔς ροϊηϊ οὗ ἱσηροσγίδῃςθ, ΨἘ116 ΠΟ ἃ [{{6 οὗ δοίυ8] ορϑάϊδησε 
ἴο 1 15 ἴαϊ ΜΒΙΟῊ 15 πεεαεά, 
ἐλ τυογαῖς 97 .1ζ}ῖς εονέπαρῇ ΟὈΙΏρΑΓα ἔογ (ἢ6 ὄἐχργαβϑίοῃ ει. χχῖχ, 

ἦν 9. 
Η ἡ» 116 Ὧα}7 λαΐ 7 δγοκρλέ ἐλφηε 7 γίλ] δὲ ἴῃ ἔτωης οὗ [μεἰγ Ἰθανΐηρ᾿ 

Ἐργρι. Τα σονεηδηΐ δη]οϊηθα ἴῃ δ ΕΥΟΠΟΤΩΥ νγᾶ5 (ἢ 6 βδτὴ6 ἴῃ Θϑϑεῆοο 
85 ἴδ γ ὩΙΟ. γχὰ5 τηδᾶθ οἡ 51᾽:ηδὲ δῃηά ὮΙΟΩ. νγὰβ σοηβτητηεα ὈΥ 50] ΘΙ 
σογοιηοηΐοβ (Εχοά. χχῖν, 5---8), δηὰ ἴδ 115 δηδοίηιθης ἔο]ονεᾶ (Π6 
ὀχοάυς ἔσοτῃ Ἐργρί δ Ὀπΐ ἃ βϑῃοσί ᾿ηΐογνδὶ. 

ἐλε 1γο71 ,γρ|α46] ἀποῖμεσ ροϊηΐ οὗ οοηποχίοη ψὶ ἢ θυ σΟΏ σΩΥ, Πετα 
(δὶς βᾶτὴθ ὄδχαρσθϑβίοῃ οσοιγβ, τλθδηϊηρ Εργυρίὶ (ἰν. 20). 1{ 15 ἔουπὰ 4150 ἴῃ 
Θοϊοιμοῃ᾽ 5 ὈΥΑΥοΥ δ ἴῃς ἀεαϊοδίίοη οὗ Ὠἷ5 Το Ρ]6 (1 Κίηρϑ νἱ 1. 51). (ουὰ- 
Ῥᾶζα [βαϊδῇ χ]ν!. τὸ (1 ἤανα ομόβθῃ [ἢ 66 ἴῃ [6 ἥεγηαες 97 αὔ1ε120;᾽}. 

ὅο ἐλε»Ὼ] Ὀδτλοὶν, [6 τνοσάς οὗ (ἢ15 σονεηδηΐ (νεσ, 3). 
δ. 2λαξ 7 »ιαν 247707»}) ϑοιηε νου] σηαϊζα [86 ααοίαϊίοη οὗ ἴδε 

βυθδίδησα οὗ ἴ[Π6 Μοβαὶς ῥσζεσερῖ ἴο ἐπὰ ψ 1 νου. 4, 50 [μδΐ [δε ορβηΐϊησ 
γνγοτ5. οὗ ΥΕσ. 5 ϑβου]ά Ὀς (ῃ6 αἰτεοῖ αὐ άγεθβ οὗ ἀοά ἴο Τεγετηϊδῆ, ἀπά 
τοίου δοςοοσαϊηρσὶγ ἴο [6 ῥχδβεηΐ ἔλθ. [1| βεοιὴβ Ὀδίου όνγανοσ ἴο ἴα 
16 πὶ 85 ἴπε αυοίατϊίοη οοπίϊηυδα ἔτοτα ἴῃς Ῥεηίδίουοι, (ΕΙΣ βυρϑίδησα 
δεΐηρσ ἔουπά ἴῃ [.6ὰ. Υἱῖ. 12, 13- 
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ΜΠ ΤΩΙ δηα ΠΟΠΘΥ, 85 Ζ2 ἦς {Π15 ἄαγ. ὙΠΘη δηβνοσθα 1, 
6 Δη4 5414, 50 ΡῈ 1ἴὉ, Ὁ ΤΡ. ΤΏΠδη [Π6 ΤΟᾺΡ 5814 τιηΐο τη6, 
Ῥτγοοϊδίτη 411 [Π656 ψοτάϑς ἴῃ [Π6 οἰ[[ε5 οὗ Τυὐδῃ, δΔηα ἴῃ 16 
βίγεαιβ οὗ ΓϑτΌβα  ο, βαγίηρ, Ηδᾶγ γα ἴ[ἢ6 νοτγάς οὗ [ἢ]15 σογο- 

) Ὠδηΐ, Δηα ἀο ἴπϑ. ΕῸΓ 1 Θδιη ϑιΥ ρῥτοίθϑιεα πηῖο γοὺγ 
ἴδῖμοῖϑ ἴῃ ἴὴ6 ἄδγ [Παὶ 1 Ὀτουρῆϊς [Πότ ὉΡ ουΐ οὗ [Π6 ΙΔηά οὗ 
Ἐργρῖ, φυόι ἀηΐο 1815 ἄδγ, τἱϑηρ εαὺ]ν δηα ῥγοίθϑιηρ, 58}- 

8 ἴῃρ, ΟΡ εΥῪ στὴν νοῖςθ. Ὑεῖ {πον οὈδυεᾷ ποῖ, ποῦ ᾿ποηρα {ΠΕῚγ 
ἘᾶΓ, δυΐ νυνὶ κοα ὄνοῖγ οὐδ τῇ {πὸ Πηδρὶ παίίοα οὗ τῃεὲγ ον]] 
Ἡρατί : {πεσγείοσα 1 111 Ὀσὴρ προ {Πδπὶ 4]1 ἴη6 στογάς οὗ 
[15 σονεηδηΐ, ΨΏΙΟΝ 1 σομητηδηδρα ζάεηςξ ἴο ἄο ; Ὀαΐ {ΠῸ} 

7297 ,αἱε75] Ατδῆδηγ, 1σςδδο ἀπά Τδοοῦ, 45 δησθϑίοις οὗ [οβε πΠῸ 
Σ φῃίογοα ὕροῦ ἴΠ6 δη]ογημθηΐ οὗ ἴῃ6 ἰαηά. 

,)Μοιυΐρρ' εοὐἱίᾷ τος αμαᾶ Δ05)}} ΟΟἸΏΡ. οδδΡ. χχχὶϊ. 22; Ἐχοά,. 11. 8, 
17, ΧΙ. 5, ΧΧΧΙ. 3. ΕζΖεῖς. χχ. 6, 15. 

ας τΖ ὃς ἐδῖς ἀα}) ἐδῆς ἦαν οταϊϊηρ ἂς 12 ἴς 111 θ6 (η6 τοπάοσιησ, [πὸ 
ἰλκα ἴδε σΒΟΪῈ βοεηΐθηοα 85 ρσοροβεᾶ αῦονεβ. Τὴ ρῆταβα ἴῃ ἴῃς Ἡδῦτενν 
βθοὴ5 οἴῃ, οΟὐὈἩ Ἔδύθἢ σἝΏΘΓΆΙΥ, ἴο Βαανα (Πϊ5 δθηϑε (οοιηραγα Ὠεαῖ. νἱ]]. 
18; 1 Κιίηρϑ ᾿]. 6 ἀῃηὰ 5ρθο δ }}} νι}. 61), ΑΙ ΠουρὮ 1.5 πχοσα Πϊο ταὶ σεηάετ- 
ἱηρ 15 (πδί ΒΟ ἢ 15 δἀορίεα ὈΥ ἴ6 ἘΏΡ]5ἢ Ν εἰβίοη. 
, δ ὅς 17 Αἴαθπ. Α5 (86 ψοτσζάβ οὗ (6 [ΚΡ Ψεγα ἴῃ εβεςὶ ἴποϑο οὗ 
Πα συγβεβ ἴο Ὀ6 ῥγοπουηςοᾶ 85 ἀϊγεοϊεά (Πεαῖ. χχνἹ].), 50 186 ῥτορμεῖ 5 
ΤΕΡΪΙγ 5 (δαὶ αβϑιρτιθὰ ἴο 186 ρεορὶβ οὔ ἴῃς βᾶπὴε οσσαϑίοη. Τῆι ᾿ἢ 
τεβιϊῆε5 ἴο [86 Ρῥυόρῃεῖ 5 βεῆβα οὗ (6 7ι5ιῖςσα οὗ [6 αἰνίπα δηποῦποθ- 
[ τηδηΐ, δῃὰ δυσί μεσ Ἔχρσαβθεβ ἷ5 σεδάίηθϑα ἴο δἱά ἰπ [π6 οατγγὶπρ ουΐ οὗ 
Οοὐ 5 ψ1}} ἴῃ ἴἢε τηδίζοσ. 

6. Αἤετ [86 ἐχβουίδίίοῃ ἴο π6 ργορμεῖίος οἷἶδϑθβ σθῃογα! (νεῖ. 2), 
πᾷ [86 ναγηρσ οὗ 6 σοῃβεαιθποας ΜὨΪΟΏ δά ΔἸνγαγ5 αἰϊεπά θα Αἰ ΝᾺ 

ἀϊςουδάϊεηος ἴο [86 ῥγεοερίβ οὗ ἴ86 1ᾶνν, [Θγουχίδη 15 οοτητηδηάεά ἴο 
Ταᾶϊα ἃ αἴγεοῖ ἀρρθαὶ ἴο ἴῃ 6 Ῥεορὶθ ἴο Ἴσοῃίοσπι ἴο ἴα ἀρτεεπιεηΐ ἴ0 
ψ ΠΙσἢ {ΠῈῪ Πα ΠΠΌΠ οἹ] ἃ {ἰπὴε σίνθη {μεῖς σοπβεηί. 

ἐἦε εἶξε οΓ )μάα}} Τοτεταῖδ!λ ΤΩΔΥ ΝΕΥΥ ΡτΟΡΔΟΙΪΥ πᾶνε δοοοτηραηἰθα 
7οβίδῃ. ἰπ [86 Ἰουσπεγβ ψ μοι Π6 τηδᾶβ ἴο Βεῖβεὶ δηᾶ ἴο 1116 οἰ ἴε5 οἵ 
Θδιηδτῖα ἴοσ (ῃ6 ονετίῆγον οὗ ἰἀοἸαίτγ. ΟΟρᾶσα 2 Κίηρβ Χχη]. 15». 10. 

1. γήμρ ἐαγ]}}] 8.866 σῇδρ. υἱ]. 13. 
8. Τῆε ἢτβι ρατί οὗ [μϊ5 νϑῖβε ἰβ δἰπχοβὲ ψοσζά ἔοσ νγοσὰ ἴδε ξαπῖε ΜΠ] 

οἶδρΡ. νἱϊ. 24. 
ἡπαρίηα 0} ΒΟ ΟΥΠΙΘΒΒ. 966 οἤαρ. 111, 17. 
7 εὐ! ὀγίμρ] ταῖμει, 1 ἄαυε ὄγοιρἀΐ, ποῖ τηθαπίησ ἐμαὶ ἴπ6 τεϑυὶὲ 

οὔ δα Ρθορῖςο᾽β ἀϊβοδβάϊθησε δα 85 γεί ἀϊβρ αγϑὰ 1561 ἴῃ 115 {811 [ΕἸΤΟΙ5, 
Ὀαϊ μδὲ, ἃ5 ἰηβίδηφεβ ἰπ (μεῖς ραβδὶ Βἰβίουυ ψεσε ποῖ νναπεπρ (6.6. ἴδε 
σαρεἰνιγ οὐ ἴη6 Τεὴ Τιθὲβ δηὰ [ἢ Ἔνεηΐβ τεοοχάθα 2 (ἤτοη. χχχὶϊ!. 11) 
ἴο ῥσονε ἰδμδὲ ἰδροσαὶ σϑἰ δια Υ [0] να Ὁροῃ πορίεοὶ οἵ Οοά δ ΊΑν, 
50 ἴδε ρ]ατίηρ 4ἰβοδεάϊδηςα ψ ΠΙΟἢ πον εχίϑι θά μ84 δἰγεδὰγ ἰηνοϊνε [με 
ςογίαἰπῖν (μᾶὶ ἔπε Ῥσονίξίοῃς οἵ (ῃ6 σονβηδηΐ ἴῃ ἴμ6 νὰν οἵ ρεπα ε5 
5ῃου]α δ οαγτϊοα οὐ ἴο {π6 []}, 
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; --- Αηά [ῃ6 ΤΟΒΡ 5814] ππῖο σΤηθ, Α σΟΠΞΡΙΓΔΟΥ͂ 9 
ἦς Ἰουπηα διηοηρ [Π6 τηθῃ οὗ Τυάδῃ, δηα διηοηρ {6 ἸΠΠ4Ό01- 
ἰδηΐϊβ οὗ Τειιβδαίθοη. ΤΉΘΥ τὰ τὐγηεα Ῥδοκ ἴο [6 1Π] 401 {165 τὸ 
οὗ {ΠΕ ῚῚ Τοτγείδίμεγθ, ψῃ]οἢ τεξιθοα τὸ ΠΕΡ ΤΥ ψογᾶβ ; δη 
ΠΟΥ ψϑηΐ δίϊεγ οἵἴμοσ ροάβ ἴο δεῖνα ἴβοῖὰ : ἰῇ Ὠοιβα οὗ 
15τδε 1 5ΠᾺ ἔδ6᾽ που56 οὗ Τ᾿ υἀδἢ ἢᾶνα Ῥσόκθῃ ΤΥ σονδηδπὶ 
ΨΏΙΟΒ 1 τηδάθ ἢ ἘπΕῖν 1αᾺ1ἢοτ5. ὙΒογοίοσα (Ππ|5 βαιτ [86 τὰ 
ΤΟΚΡ, ΒΕΠΟΙΪα, 1 τυ ησ ον] υροη ἴΠθπι, τ] Οἢ ΓΠΘΥ 58}4]} 
ποῖ Ὀ6 4616 ἴο δβοᾶρε; δηᾶ τπουρὴ ΠΟΥ 5881] ΟΥ̓ αηΐο Το, 
1 11} ποῖ πεάγκεη τπηΐο ἤθη, ΤΏὭρδη 5841} [Π6 οἱ6ς5 οὗ ΤυἀΔἢ το 
δηα 1} Δ] 1415 οὗ Γεγ15416Πὶ ρῸ, δπᾶ οἵὺ υπίο {πΠ6 σοῦβ πὸ 
ΠΟΙ ἴμεν ΟὔῈΓ ᾿ποθῆδα: θαὰΐ [ΠΟΥ 584}} ποῖ βάν ἴμθσὰ δἱ 
ΔΒ τσ τΠῸ ΤΠ ΤῚ6 ΟΥ ἘΠεῚσ- σοι Ὁ]6. ἘῸΓ σωογαζηρ Ζο [6 ὩυΤΩΡΕΓ 13 
οὗ 1Τὰγ οἰ65 ψεῦα ἴῃγ σοάς, Ο Τιἄδῃ ; δηᾶ σωογιζηρ ἐο ἴῃ 6 
ὨΌΠΉΡΕΟΙ οὗ [Π6 5ἰγεοῖβ οὗ 76 βα θα, ἤᾶνα γα δεῖ ὉΡ δἱίδατϑ ἴο 
ἡ αξζ 5ματηθίμ! τΠ]ηρ, ἐγενε ΑἸῖατα ἴο Ὀιτ ᾿ποθῆβα ὑηΐο ΒΑΔ]. 
ὙΒΟ͵ΓΘίοσα ΡΙΑῪ ποὶ ἴδοι ἔοσυ [15 ῬΡΘΟΡΙΘ, παι Π6Γ 1ΠῸ ῸΡ ἃ ΟΥἿῪ τ 

9. Α εοηείγα.}] ῬΟΒΒΙΌΪΥ [ἢ15 Τὺ πχεαῖ: ἰδὲ ἴμοτα γεγο δοῖυα] 
ΤΑΘΆΞΙΓΟ5 ἴΆΚϑη πῃ βεοσεῖ δραΐηβί [οϑδἢ οὐ δοσοιιήϊ οὗὨ ἢἰ5 τείοσίηβ. Αἴ 
ΘΔῺΥ ταῖς ἴΠ6 Ἔχρυεβϑῖοι ἀςηοίοβ ἃ σοῃβί ἀεγα}]6 διηουηΐῖ οὗ ἀργεοηθηΐ ἴῃ 
ἴΠ6 Ῥυτβθύδποα οὗ ἰαοϊδίτυ, ἀπαὰ ἰὴ 411 ρσοραΌ! γ ἔπεσ Ροϊηῖϊβ ἴο ἃ 
ΒΟΟΙΕΞΥ͂ οὗ ΠΟΙ Ὀ᾽ ΠΔΙΊΟΏ. 

10. “μεὶγ γογείαέλε»"} ΤῊς Ἡεῦτεν 15 ἐζεῖγ γαίλενς, 1Δε γε ὁνπές, 
ἴηπ ὈΠΗρίπρ 5 Ὀδοὶς [0 ἴπ6 Ἡ]]άΘγη 655 ἔἴτηεβ, δηὰ Ῥοϊηίιησ ἴο ([Π6 
1άο]δῖγτν οσοταπ δα [Π6͵6. 
σα» δ ἐΐεν τυεηξ α71.70}] ζοϑ, ἘΏΘΥ 81Θ ΡΌΠΘ ΔΙ͂ΟΣ. [Ιῃ τῆς Ἡδῦτον 

ἴῃς νοσζὰ “πογ᾽ 5. δι ρῃδες, πᾶ πεγείοσε σείει ἴο (6 [δὴν οὗ (6 
τόρ εῖβ ἄδΥ 8ἃ5 οοηίγαβίεα τί! ἢ τΒεὶτ ἰογείαϊ Βοὺβ οἵ τς {ἰπη6 οὗ Μοβεβ. 
ΤΩΙ δῃὰ Πυἀλῇῃ ἃζα ῥ]δοθα οἡ ἃ ΡδΓ ἃ5 ταρανὰὶβ ογίπηθ, [δὶ 1 την 6 
Ἰηίεττοα παΐ πὸ 1655 ῬυηἸϑῆτηεπε (ΠΔ Δ Ὀδεη ΔΙγοδαγ πχεῖεά ουΐ ἴο 
186 ΤΌΠΏΘΥ τγᾶ5 ἴῃ βἴοτε ἴοσ ἴῃ ᾿διΐου. 

11. τοὔἶ ὀγμ 0} ϑ8:ὰ ὈΣΤΏΡΊΤΙΣ, ΟΥ, 45 ἴἢς ΗδξεΡ. ρῬαυιοῖρ]ς 15 οἴη ἃ 
{πἴατο, 8πὶ δου ἴο ὉτηΡ. 

12, 13. Οοιηρατὲ ἴῃς αἰτηοβὲ ἰἀθ 1. α] Ιαησιᾶρα υβϑᾶ ἴῃ Ομ ΔΡ. 11. 27, 28. 
13. οἵγεσ5] ΟΡ ΕΣ 2ίσεέςσ. 8. ἴῃ σἤδρ. νἱ}. 17. 
Ζλαξ «λανιεζε ἐλ1.0} ὅ5::ε ποίβ οὔ Ἵῇδρ. ἰϊϊ. 24. 16 νϑῦβεὲ ἢδς Ὀδθὴ 

ἴλκϑη ἴο ᾿τΡῚῪ [ηδὲ 4] 1875, δι οἢ 85 ἀγα ΠΟΥ τη π[ἸΟΠ ΘΩ͂, τνεῦα δου]! βεῖ 
ὉΡ ἴῃ τηοϑβῖ 1 ποῖ 811 οὗ 1} δίγεεϊς οὗ 7Ἐγαβα] θη, δηὰ πες 1 ἢ45 Ὀδθη 
βαϊὰ (δῖ {π|5 ῥογίίοῃ οὗ ἴπ6 ῬΧΣΟΡΉΘΟΥ οδηπηοῖ θὲ 45 ΘΑΥῪ 85 ἴΠ6 τεῖρῃ οὗ 
7οϑἶδῆ. Ὑῃα νεῖθα ΠΟΨΈΡΟΙ ποϑᾶ τηθᾶῃ 20 τῆοτε ἴπΔῃ [ἢδΐ ἃ βίγουσ 
1πουσῇ βθογοῖ ορροβιίοη οχιβίεα ἰο [6 σϑίουτηϊηρ νοῦκ οὗ (δαὶ κίηρ 
δηά [παὶ (Π6 Ἰνουϑῃὶρ οἵ 68] νγὰϑ ὑγδοιἰΞεά, ἱβουρὰ ποῖ ΤΡΘΏΪΥ, ἴῃ Α}} 
Ῥατίβ οὗ (ἢ 6 σου Ὁ δπά οἱ γ. ες 

14, 7λεγοογε 2γαν πο ἐζομ} Τῆς Ῥβορ]εβ5. ψ]οκεἄησθβς ἢδα ΡΌΠΕ 
Ῥεγομα [πὸ Ἰἰτηϊΐϊ5 δ ψΒοἢ ἰπιεσοαϑϑίοη γγοι]Ἱὰ ἀνα]. ὙΓΙΘΙΣ ΟῚ ΟΥΥ, 



οά ΤΕΒΕΜΙΔΑΗ, ΧΙ. [νν. 15---16. 

ΟΥ̓ῬΓΔΥΘΙ ἴὺσ ἴπεπὶ: ἔοσ 1 ΨΠὶΙ ποῖ ᾿μδὰσ Ζῴφηε ἱπ [86 ἔπιε 
τῃαἴ {ΠΕΥ ΟἿΥ αηΐο τὴς ἔοσ {πε ὶν (του ]6. 

15---.20. Τῆε Ῥοῤῖο γερομ 156 ῬγοῤὝῥεοῦς χαϊλίμ, γεδμᾷε.. 

ις Ὁγμαί μαίῃ τὰν Ὀεϊονεα ἰο ὁ ἴῃ τΏ1η6 'ἤου6, φεείγρ᾽ 586 
Βαϊῃ πτουρδξ Ἰἰοννάμοθα τυζζ τοδηγ, δηᾶ (ἢ ΠΟΙ ἢἤδθἢ 15 
Ῥϑϑβοα ἔτοιῃ [δε ῦὺ ψἤδη ἴπου ἀοκβὲ 6ν]}, ἴπεπ (ῆοι Τοὸ- 

16 Ἰοϊςοϑέ, ΤῺ ΤΟΒῸ οΔ]]εα [ΠΥ Ὡδὰρ, Α ρτεδϑῖ οἶἶνε {{66, 
ἴαϊτ, απμα οἵ σοοάϊγ ἔτι: ψι τ τὰ6 ποῖβα οὗ ἃ ρτϑαῖ τυσυ]ῖ 

Ώεη τ ϑβου]α Ὀὲ αἰξετεά, νγου]ὰ Ὅὲ ἃ εἰρη, ποῖ οὗ ρεηίϊζεποθ, δυϊ 
ΤΩ ΘΓΟΪΥ οὗ βυβετίηρ. ΤΩ 1016 γεῖβα οἱ οβ ον ταβοι 0165 ομρ. ΥἹἱῖ. τό. 

156-20. ΤῊΕΞ ῬΕΟΡΙΒ ἘΕΒΕΝῚΤῚ ὙΗῈῈ ῬΕΚΟΡΗῈΤ᾽᾿ Β ΒΑΙΤΗΕΌΙ, ΕΕΒΌΚΕ. 

16. »:» δείουεα Τα δῇ ; 50 οΠδρ. χίϊ. 7. 
29 αὖ ἐμ τεῖος ἀσωθ] Τὰ Ῥθορὶβ ἈΥ {μεὶγ ἸδοἸδίτυ μανα πιδάθ᾽ ϑηγλ 

εὐίταησα οὗ (δε ΤδΩρΡ]6 οἡ {πεῖς ρατὶ 9 Ὅ6 δὴ ἱπίσυβίοη. Ἐζδνὶ 
[ τεϊοοιεά {πεῖν ἘδΙΠοΥ, [ΠΥ Πᾶνα πο οΪδῖτα Ὁροπ Η]5 Ποιιβα. 

ἐσευαΐγιΖ55] ἰΒς Ὀεϊίενῦ τεηδεουῖηρ 15 ρρεζ, ΘΓ βεσνὶςς οὗ ἀοά [5 Ὀεεῖ 
Βαϊ ΒΥΡΟΟΙΞΥ δηᾶ ἀεδοέρίίοῃ. ὔ 

ευἱζᾷ »πα}}] ὙΠΟΓΟ 15 Ὧ0 δυϊμοσὶ υ ἔοσ ἴῃς ψοτὰ τυΐζῇ. ὙὍὙμε Ἡετὲν 
ΠΟΛΤΈΥΘΙ 15 νΟΙῪ αἰ ῆσυ].. τς τεδαϊηρ' ἴῃ [6 οΥἱρῖῃαὶ Ὀδ τεϊαϊηθα, τὰ 
ΤΩΔΥ Ἰοΐῃ ἴῃ6 ψοτγὰ δἰ ὺ ἢ (86 Ῥγεσδαϊηρ οἱ βυςςοεδάϊηρ οη65. Ἡδηρα 
ν6 ανα {Π6 τρηδοσίηρβ (1) 586 μαι στουρδί ἰουγάηεββ ἐγ; ογοτυάΐς, οἵ (11) 
7Ζἦε εὐΐοῦ ρθε ἀπὰ ἴῃ6 ΠΟΙῪ Πδϑἢ ατε, εἰσ. ΟΥὨἨ ἴμεβε ἴμ6 ἔογηευ Κθερϑθ 
ΟἸοβοσ ἴο ἴῃ βθηβα οὗ ἴδε οὔἱρίῃδὶ ψοσά, δῃά ἴβ 1655 τυρρεά, Ῥαΐ ἱπγο να 
ἃ νἱοἸδίίοη οὗ στδτώσηδσ ἴῃ [86 10] οννηρ' οαυσδβε (1655, ὈΥ ἃ 5] 1ρ αι δἰΐετα- 
ὕοῃ οὗ οὔβ ΗδθΡ. ψοσζά, νὰ [ποτε σοδᾶ, σμαὶ ἐλεγ εατεε ἐλε ἀοὶν πεῖ {9 
2αδς, 6.) ΑΛΟΙΟΥ τεδαϊηρ μΒα5 Ὀέδπη ΓΟ] ονεᾶ ΌΥ [πε ϑερίαπαρίπι (γ4Π5- 
Ἰαΐοτβ, ψῆο τοπάεγ [6 οἷα νεῖϑο, ὔρτυ ας νη» δείουεα τυγορὴξ αδορεῖς 
μαίίονε ἦρε. τι.) ἀομσε ,αδλαϊ! σοτυς ἀγα λοῖν  εδλ γέριους ον ἐλεε 1ἦγ 
τοϊεξεάρεες, οΥ ὁγ ἐἦεεε ἐλαϊῥ ἐλοις ἐσεεαῤεξῇ 1.6. 58.411 Ῥτογηΐβεβ οἵ βδβοες 
Ῥτοῦξ [μ6ὸὴ 
ἐξ ῥα: ὙῬΟΒΞΙΌΪΥ, δάεν εατέδε ([6 ΠοΙ͂Υ Η165}}) 20 2α--. 
«υὐφρ λον ἀοεεέ εὐ ΤΆΤ ἰ5 πὸ Ηεῦτον ἔοσ Ζάοις ἀοεςί. Τὶ Ξεδη5 Ὀεοῖ 

Ἡονονο ἴο υπδοτοίαπα [ῃς οἴαυδα ἰῃ [δὲ ψὰγ, ἰμουρ ϑοπῖε πουἱὰ 
ἰγαπϑίαία (86 αἰτίου ρατὶ οὗ ἴῃ6 νεῖβε ἴδ 5, ϑλαΐὶ σνοτυς αγαά ἀοῖν βαά 
γέρου 12) οΑἰδταῖν ) ον» ἐλεοῦ ἑζορ ριαγεΐ ἐδοις ἐχιΐζ. ΤῊΪ5 ἀδρϑηαϑβ οα 
[86 ἔαςϊ [δὲ [6 54πη6 νψοτὰά ἴῃ Η  ῦτονν Μ}}} κἰαπά ἔοσ τόσα! εν}]} δηὰ {με 
ῬἈγϑῖοαὶ ἐν] ἩΒΙΟὮ 15 1ῖ5 οοηβθαθεηοα ὙῈ6 Ἰαβὶ ρατὶ οὗἉ (ἢ]5 τεῃάθ πη 
ὨΟΎΘΥΕΙ 56 δ 15 ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ ἰῃ ΠΣ βίγ]6. - 
" εαὐο ἐὰν πα»6] δοκπονϊοάρεα {Π66 ἴο Ὀ6 ὙΟΣΓὮΥ οὗἩ σοπηρατίϑου 

ν 214. 8 ' 
Α΄ φγεε: οἷἵνε 1γ66] (Οτάρατα ἕοσς [πῖ5 ἄρτια 85 Ἀρρ] ε ἴο ἴῃς παίϊου 

Ἡβθὰ χὶν. 6. Τὶ 15 ἰδ ίκθη ἴγτοτα ἃ ἴσεβ ψΒΙΟΝ δρουπαᾶς ἴῃ Ραϊεβίίπε, 
Ὀείηρσ ἰηδεκρᾷ ἴῃ ἸΩΔΏΥ ατῖϑ ἴῃ 6 ΟὨΪΥ οὔθ ἴο Ὀ6 5δεεῇ. ᾿ 

οὗ φοοάϊν γη:ἰῆ  ὀί᾽νε ΟἹ] 5 οδὲαἰποά ὈΥ Ἔχργθββίοη ἔγομι ἴδε ρυὶρ 
οὗ ἴδε ἐγιιϊῖ, ἀπά ᾿5 οἵ ρτϑαξ βοοποιρῖοαὶ ἱπιροσίαπος, ποῖ ΟἹΪΥ ἰπ Ῥα]65- 
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Ϊ ᾿ νν, 17--το. ΤΕΚΕΜΊΙΔΗ, ΧΙ. ο5 

Ἦδ6 Βδίῃῃ: Κιπαϊεα ἔγχε ὑροπ 1, δπᾶ (6 Ὀγδηοῆαβ οὗ ᾿ξ ἃτα 
Ῥτοκεη,. Εν {Π6 ΤῸΒΡ οὗ Ποβίς, αὶ ρ]δηϊθα ἴπ66, μαι ἢ 1) 
Ῥτοποιηςεά 61} δραϊηβὲ [Πδ6, ἔοῦ [26 6ν}} οὗ ἴῃε6 Βουβα οὗ 
5γδοὶ δηά οὗ ἴῃς ἤουβα οὗ Τυπδῃ, ποῦ [ΠΟΥ μᾶνθ ἄοηθ ᾿ 
δραϊηβὶ (ῃοιηβεῖνεβ ἰὼ Ῥτόνόκα πὴ ἴο δηῆβεῖ ἢ οἤξπηρ 1η- 
σοη56 υηΐο Βδ8].. Απάᾶ [ῃ6 ΓῸΒΡ Παίῃ ρίνθη τς Κηον]εαρὸ τ 
ΟἿ ἐξ, ἃ 1 Κῆον 22: τ1πεη ἴποὰὺ δῃονεαβι τὸ {Π 61} ἀοϊηρ. 
Βυϊΐ 1 τὐας κα ἃ Ἰδῖὴρ 097 δῇ οχ Ζἤασξ 15 Ὀτουρῃξ ἴο [ἢῃ6 το 

τἶπο, Ὀὰὶ 4150 ἴῃ ϑουΐζῃεγη Εὔτορθ. Τί ἰβ εχίθηβίνευ υδεα ἴῃ [ΠῸ Ρτέρα- 
ταϊΐοη οἵ ἴοοά, δΔῃηὰ τη δὲ οΔ]]6ἃ (μ6 τη][ὦ οὗ ἴμεβε οουηίσεβ. "ἢ 
δια 5 τ ἐίονν οὗ Βιῤῥε ἢ α»5). 
γι} Ὑδε ψοχά ἴῃ [86 οὐἱρίηδὶ ἰ αϑεὰ Ὀαΐ οὔσας εἰβενβογο, ἘΖεκ. 

1.24 (σ Βεσὰ Εῃρ. εῦβ. Ἠδ5 “5ρε} Β᾽. [{ {Πέτα ὁσοὺγϑ ἴῃ σϑίδσεμοθ ἴο 
186 ΟἾδ6 Τηδάθ ὈΥ 8 ΔΙΤΩΥ͂ ΟἹ ἰδ6 τῇᾶτοῦ. ἘΠ15 {Πογοίοσα γῶν ὅξ 15 
5016 56η56, ὙΒΙΟἢ του αυϊίθ ἄρτεα ψἱ ἢ 7 Θγεσ δ} 5 ουδίομι οὗ ΠΑΞίΥ͂ 
ἈΞΘΌΣΩ ΡΓΟῊ Δ ηα ἀ15}}1554] οὗ ἃ τηείδρδοσ ποϊοβα ἴῃ [Ιηἰτοάιιοίοη ΠΑΡ. Π, 
8 8 (αἢ, ὙΠεῖα 566 ἰηκίδηςοθβ. 1{ 15 ΒΟΤΘΥΟΣ ΨΘΙΥ͂ ῥοβϑὶ]6 οὐ (η6 οἴου 
δαπᾶ [μ4ῖ᾽ [ῃ6 ψογὰ σΏΔΥ ἀδηοΐα ἤετα {Π6 ποῖβ6 οὗ ἃ βἰοιτη οὗ σαΐῃ, 
οΥ̓ οὗ Ἑσσδοκίησ ἤδτηθ5, δἰ Ποσ οὗ ψ ΒὶοΒ νου] 6 Ἔχοο  Ἰ ηΕν δάἀαρίοα το 
ἴῃς ἤρατο ψΒ]οἢ 16 τοβὲ οὗ (86 γεῖβα σοηίαίηβ οὗ ἃ ἴαὶγ ἔγαυϊξ ἔχε 6 βίχαοϊς 
Δπά τηδϊτηδα ὈΥ Πρ ἰηΐπρ. ᾿ ; 

11. Τδε κἰτοὴρ σοηίταδί ψὨΐϊοΒ ἀχὶϑίς Ὀείνεθη ἴπς ἤτοι δηα βεοοηά 
Ῥαγίβ οὗ νευ. τό 15 τεπεννεαᾶ ἤδτα ἰπ οἴμεγ ψοσάβ. Ὅς Ῥ]δηΐευ οὗ ἴμ8 
5 ψἢο τορῖκ ἀε] ρῆς ἴῃ Ηἰ5 ουκ, ἢονν ἀοϑῖροηϑβ ποίησ Ὀαΐ 6ν}]} τεῦς 

4 

ἴ, αηὰ [δῖ Ὀεοδιε οὗ 1ἴ5 Δ! πγα ἴο Ῥθᾶσ (ἢ ἔτπιῖ οι Ηδ δα ρΡυγροβαά, 
᾿ 2.1: εὐὴΐ οὗ ἐλε ἀομδε οὗ 25.γαεί απμά 97 ἐλέ ἀοιιε οὗ δ μάα] ΤῊΘ Ὀσγδῆσῃος 
οὗ {δὲ ἰτὸ6 ὅτ [ἢς οἷα παίϊΐοη. Τῇ ομθ ρατί ἢᾶ5 δἰσγεδαγν πδὰ 118 
Ῥγδησῃος Ὀσοΐίκθη ὈΥ ἴδε βίοστω, δᾶ [6 ἴὐχὰ οὗ [86 ΟἿΟΣ 1711] βϑοοῃ σΟμ6. 

18. Ταὶς δπὰ [ἢε6 [0]ονίηρ σεῦβες ἤν Ὀδθὴ Ὀ]δοβα ὉΥ͂ Ξοῖῃξβ 85 ͵δίδ 
85 ἴῃε {{π|6 οὗ ΤἘΒοϊΔοΒη οὐ ἐνεπ Ζεάεκίδῃ, θεοδι56 ἀστεείηρ τ τ Βδὶ 
ψῈ τεδᾶ οὗ [πε σεηστγαὶ ἔβα] ηρ ΒΟ ἤθη οχίβίεα ἀραΐηβὶ Τεγευλδῃ, 
ΤΒοΙα βθετηβ ΠΟΎΕΥΟΣ ΠΟ 5 βηοϊεηΐ οαυβα ΤΟΥ βορασζαίϊηρσ ἴμοτῃ ἔγσοτα ἴδε 
ψοτγαάβ ΨΏΙΟΒ ργοοθάθ ὙΆΕΓΟ 15 ΔῈ δσαϑυ φοηηοχίοῃ ἴῃ ΤἘβουρσῃΐ Ὀεοΐνεθη 
[6 ὕνο Ῥατίβ. ὙἼΤὴδ ρτορβεῖ ρχοσθθᾶβ οῃ [6 ρϑῆξσγαὶ οδαχρα οὗ 
νἱοκοάῃεβ5 δραΐϊησὶ 15γ86] ἴο ΞΡ ἐν ἃ ραγίίουϊαγ δἰίαςϊς ἀροῦ Ὠϊτηβεϊ 
845 ἴῃ ΣηΘΟΘΘΏΡΟΥ οὗ ([ἢ6 ΤΆ, Τα θη οὗ Αμδίμοίῃ, δὶ5. παῖνα 
ΟΥ̓, δζωοὴρ Ποῦλ (δοσγείοσε ἢ6 ψουἹα δεοθῖὶ 501} ἴο 6 δἱ [5 {ἰὴ 8 
τοϑι ἀθηΐ (5εε τειλαγκϑ αἱ [ηε Ὀεριπηΐϊηρ οὗ ποΐδϑ οἡ [815 σμῃαρίεη), μορίηρσ 
Εἰ γ ἴο ρυῖΐ Εἴπη ουἱ οὗ (86 ΨΑΥ, ΟΥ̓ δἴ ΔΩΥ ταῖθ ἴο (οΥΥ Πΐτὰ ἰηΐο 
5:16ῆς6, 846 ΞΘΟΓΘΕΥ͂ οοηβρΙτοα ἀραίηβί ἢ15116, ὙΒΘ ΤΟΚΡ Βόνενοσ δά 
βἤσνῃ ἔτ {πεῖς Ἰ ΘΠ] ΟΏ5. ; . 

19. Πίζε α ἰαγιδ σ᾽ ας οχἹ ΚΘ ἃ, ἴδ:9 18}. ΤῊς Ηδῦτον τοηδοτοᾶ 
ὃγ [86 ἘΠρΊ5ἢ Ψεχβίοῃ σχ 5 ἰηἀ θεὰ ἑουηά ἴῃ Ῥβαΐπὶ οχ]ῖν. τ4 ἴῃ [δὶ 56 η58 
Ῥαϊ ΟὨΪΥ 45 ἃ ροειϊοαὶ Ἔχργεβϑίοῃ, λέ αοριείεαζεαῖ ογ165. Τὶ νγἃ58 σΟΤΩΤΏΟΙΣ 
διιοηρ ἴΠς Αταῦϑ, ἀῃἃ ἈΡΡΑΓΘΉΓΥ [ἢ 8 [εν 4150 (2 ὅσῃ. χὶϊ. 3), ἴο ὈΠῚΡ 



οὔ ς ΕΒΕΚΕΜΙΔΗ͂, ΣΙ. [νν. 2ο---223. 

βἰαυσῃίογ; δᾶ 1 Κπὸν ποῖ [δὲ [ΠῈΥ δᾶ ἀενίβεα ἀδνίςοοϑ 
δραίηδε σὴθ, σαγίρρ, 1.51 ι1ι5 ἀδβϑίτου ἴῃς ἴτεα νι [86 ἔπὰϊ 
τποσεοῦ, απ ᾿εῖ τι5 σὰϊ Ηἶτὰ ΟἹ οτῃ ἴῃ Ἰαπᾶ οὗ [με Πἰνίηρ, 

τὸ [Παΐ 15 ΠΔΙῺΘ ΙΏΔΥ δ ὯΟ ΤΟΙ Γαι) ογοα, Βα, Ο ΒΡ 
οὗ ποεί5, (ῃαϊ Ἰυαρεσι τρῃιδοιϑῖγ, ἴμαὲ ποδὶ [6 τοίη δηὰᾶ 
[Π6 ἢοατί, δῖ τη6 566 ἴγ νεῆρϑδῃσα οἡ [ῃθπὶ: ἔοσ υπΐο [66 
δᾶνε 1 τονεα]θα τὴν οδα56. 

21-.22. 776 δμρίεληισηξ ΟἹ Απαϊλοίᾷ ἧς ἐζεγεζογε "ογεοϊ, 
“: Ἰδογοίοσα {ππ15 5841 [ῃ6 ΤΟῈΡ οὗ 16 τηδῃ οὗ Απδίδβοιῃ, 

[Πα 566 (ἢγ 116, δαγίηρ, ῬΓΟΡΆΘΘΥ οὶ ἴῃ [ῃ6 πδπια οὗ (δς 
22 ΤἸΟΒΡ, ἴ[ῃδὲ ἴῃοι ἀϊδ ηοΐ ΌΥ οὖσ Ὠδηᾶ: {ποτγεΐοσα ἰμυ5 βαϊδι 

τΠ6 ΤΟΒΏ οὗἉ Βοβίβ, Βεῃο]ά, 1 ν1}} ρα 5 τΠ6 πὶ: [6 γουῃῦ 
ΤΏΘη 5}}8}} ἀ16 ὃν [6 5 νου ; [Π6}Ὑ 505 δῃὰ ἔπεῖγ ἀδιιρῃϊεῖβ 

43 5841} ἴδ Ὀγ ἔαμπηηε: δηᾶ {ποτα 508}} ΡῈ Ὧοὸ χοιηπᾶπὶ οἵ 

ὮΡ ἃ Ῥεῖ Ἰδτὶρ τί [86 ἕστα!!γ. Τὸ βυοῖ (ἄδη Τογουιϊαῖ ΠΚοὴς Εἰπιϑοῖς ἡ 
ἃ5 Ὦδ6 ἄνγ6 115 διλοπρ [6 τηθῃ οὗ ἢἷβ οὐῃ ἴον, ἀπά 15 ἱρποσδηΐ οἵ ἴδε 
ἀδαῖῃ τ Ὡς ἢ 6 να5 τὨτεαϊεηδα δ (ποὶσ Βαπά5. 

2}ε ἔγες τοῇἢ ἐἀε γε ἐἤέγέ0 7} ΤὨϊ5 ΔρΡΡΡΑσΘ ΠΥ μας ἴδ ἔοτοε οὗ ἃ 
Ῥιόνερ,. “Ἐτυ {Ηερ. “Ὀτεδά᾽) τὴν πιεαὴ {πὰ ννογαὰβ βροΐκεῃ ὉΥ [ἢ 6 
τορδεὶ, οὗ ρος ἴΠ6 τδῇ οὗ Απδίμοίἢ ἀεβίσεὰ ἴο "ὲ τὰ. [11 Βθετι 

βείϊεν Βονανοσ ἴο ἰακα {86 ψ80]6 ρῆγαβα ἰῃ ἴδ βεῆξε οὗ υἱΐεσ ἀδϑίγας. 
[ἴοη. Νοῖ ΟἿΪΥ 15 [6 εχ βηρ ἴσος ἴο Ὀ6 ἀεςίσογαα, Ὀαὶ ἴδε οἰδηςε οὗ 
τορσοάυοιίοη ὈΥ ἴδε κονίην οὗὨ 1[5, βεβὰ 15 ἴο Ὀξ ὑτενεηίεἃ. 7 σοι δἢ 5 
“ον Πᾶσα οὗ Αμδίμοίῃ, οοσαρίεοα ὈΥ̓͂ τε ῦετβ οὗ ἴῃ Ξδογοά {πδὲ, 
γγ85 ἴοτ Ηἶπὶ ἃ πεϑὶ οὗ σοῃϑρίγαΐϊουβ δραϊηβξὶ ἢἷβ 16, ΟΥ̓ Ἀϊπι, ἤγβῖ ἱπ ἰἢς 
ϑδοσε Πβίοσυ, ψγ)ὲ5 186 βδυϊηρ 1ΙΤΟΓΑΙ γ {016116, “4 Ῥτορδεῖ παῖδ )Ὸ 
Βοηοῦγ ἴῃ ἢϊ5 οὐνῃ ΙΒ ΡΙ ας ς᾽ "ἢ (ϑίδη]εν 5 ϑειυεὰ Ολεγεῖ, ἴϊ. 440). 
20. 2λαἑ ἐγίσεξ ἐλ γεῖῃς ἀπά ἐΐε ἀδαγέ] ἴο ψΏοτη ἴῃ 6 ἰηπιοϑῖ Ἰμουρ 8 

δῃα ρυσροβοθβ τὲ Κποσγῃ. (οιάραζα ςὮδΡ. Χχχ. 12, 4150 οἤδρ. χυὶ!. 10. 
τρζοΐἦεε ἄσυε7 γεζεαϊ 46] τεῥονι ἐλές ἄανε 7 γοἱρά ἰ5 [6 τολἄθγιησ ρτοροϑεὰ 

ὉΥ 5οθ. Τδαδῖ οἵπε Ἐπ ρ. ψ εῖβ. πόύγενεσ Κααρϑ οἱοβεσ ἐο ἴῃς οὔ ρίΠΔΙ. 

21---.-98, ΤῈ ῬΟΝΙΞΘΗΜΕΝΊΤΊ ΟΕ ΑΝΑΤΗΟΤΗ 9 ΤΗΕΚΕΕΟΕΕ ΕΟΚΕΤΟΙΌ. 

21. «αγίγ, Ῥγοῤλέεν ποῇ 866 αἶϑο Απηος ᾿ΐ, 12. ἴξ του] ἀρρεᾶΐ, 
ὙΠ εη ΜῈ σΟΙΡΑΓΕ γοσ. 18, ἴπαὶ {Π6 τῆθη οὐ Απδίποῖῃ δγοὶ οοπορὶ 
ραϊηϑὲ ΤΘγετυϊδῃ, ἀπα αἴοσγασὰθ οὐ αἀἰβοονεσηρ (μδαξ 116 μδὰ Ὀεοοπιε 
ἄννατα οἵ [οἷν βεοτοῖ ἀδϑῖρτιβ, συ δ υτεὰ [Ὠχοαῖς ἔοσ ῥ]οίϑ. 

22. ἌΒεη ἴδε βίερε οἵ Γεπιβαΐθιη 5}18}} οοτης ἀηὰ "411165 Ἐς Τοαρμὶ 
οὔυἰϑ!46 1ἴ5 18115, ἔῃοβε οὗ γα] ταυΥ ἀρὸ δηᾶ 5ὲχ 5841} Ὀ6 5]αΐῃ ἱῃ σοι δῖ» 
ΜΉ] [86 ΟΠ] άτεη 5411 ρευῖβἢ τ ὰ [ἢ 6 οἰἴγ. ᾿ 

28. “ἀεγε σλα] δε πὸ γεριρα!} ΤῊΪ5 ποϑὰ ποῖ ἱηοϊυο ττ6 ψλοἷς οὗ 
Αὐδί ΒΟ, Ὀχ ΤΩΔῪ τεΐεσ ΟἹ]Ὺ ἴο ἴμ6 ἔδυυἹ]δς οὗ της δοῖυδ] σοηϑρίγαϊοτβ 
Δραϊηκὶ ρου δ 5 16. Ασποηρ ἴμοβῈ ΠΟ τοϊυγηδα ἴτομι ἴῃ 6 οΔΡΌΝΙ 
τς ἈΠῸ δηλ “Ἴδε τέξῃ οὗ Απδίμοῖῃ, δῃ Ὠυηάτεοα ὑπ θην δηὰ εἰδδὶ 

Ζτα 1). 23).. 
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νν. 1--.} ΤἸΕΚΕΜΙΔΗ, ΧΧΧΙΧ. 257 

σηΑρ. ΧΧΧΙΧ. 1---. ͵ Οαῤίμε οὗ 276 εἰν. τ 97 Ζεάεξίαἦ. 

Τῃ. 186 πἰπίῃ γεαῦ οὗ Ζεάεδκίδῃ Κίηρ; οὗ Τυἀ δῇ, ἴῃ [ἢς τδηῖῃ 398. 
το ἢ, οδὴς ΝΕ δάγοζζασ Κιηρ οὗ Βαργίοῃ δηά 411 ἢ 18 
ΔΙΤΩΥ͂ ἀρδϊηβὶ ΓἘπιβά] θη, δηα {ΠῈῪ Ὀεβιορεά 1, «“Ἵπ4 ἴῃ τἢ6 “. 
Θἰανθηῖῃ γεᾶσ οὗ Ζεάρκιδῆ, ἴῃ 16 ἐουτσίῃ τηοηίῆ, [Π6' πἰητἢ 
αν οὗ ἴῃῆ6 τηοηΐῃ, [Π6 οἷν ψὰ5 Ὀτόκοὴ ἃρι Απᾶ Δ8]] [ῃ6 3 
ῬΠΠσοα5 οὗ {μ6 Κιίηρ οὗ Βαρυίοη οδπὶθ ἴῃ, δηᾶ αἱ ἰῃ ἴῃς 
ΤΩΙ 4416 ραῖο, ἐσῶλι ΝΟΓρΡΑ]- 5 ΠΥ Ζοσ, ϑδηρασ- ΠΟ ΌΟ, ΘΑ ἢ ΤΩ, 

ιδς ῬΌΓΡΟΣ οὗ οἢδρ. χχχν. 28, 15 ΠΛΘΙΟΙΥ ἴο δοοουηῖ ἴῸΥ Τ᾿ εσεσηϊδἢ Ὁ 
ἴο ἴῃς ἀδἰε οὗ [με οαρίυτε οὗ [ῃ6 ΟἿ ψιῖπουΐ παδίκιησ ΔΠΥ δϑβετιίοη 
Ὀεγοπα (δαὶ ἀαίο, ἴο ὃ [πὲ σεά δ! δὲ Δἴ Υ τϑοεϊνιηρ συλ δὴ 1ηΐο ἢΪ5 
ομασρα δά ροπα ΟΠ ψιϊμουΐ πἴτη ἴο ΜΙΖΡΘἁ (χί. 6), ἰῃ νη ϊοῃ οᾶϑα ἰΐ 
ὙῸΔ5 ΟΥ̓ ΠΟ τηδδῃς ππηδίαγα] ἴπαΐ ἴῃ [ἢ6 ἀῦβεηςθ οὗ [ῃϊ5 ὑσχοίεοίου [εγαὲ- 
τ Δ 5ῃου]ἃ ποῖ τεσεῖνε ΠΥ βρϑοίδὶ ἕανοῦσ 11}1 ἢΪ5. ταδοιησ ΣῈ “(ἢ 6 
οδρίδίη οὗ {πε συατγα᾽ (χ]. 1). 

1. 7κε1}ὲ κερί γεα7] ΤῊϊ5 δηὰ νεσ. 2 γίνε υ5 [ἢε ἀδίες οὗ [86 Ὀδρὶη- 
πἰηρ δῃὰ επὰ οὗ [με βῖίερε. Ἄν ε ᾶνε (Πδ6 ἰουπιεὺ 511}} τλοσα ἀΥ ἰΟΌ]Α τ] 
ἴη οσἶδρ. 11]. 4, Πετα οσουγ ἴπε πψογς “ 1η {Π6 (απ Αγ οὗἉ ἴῃ τροηίἢ,᾽ἢ 
Δ5 8150 ἴῃ 2 Κίηρβ χχν. 1, δῃηὰ ἘΖΕΚ. χχὶν. ἱ. [1}9ὃ (ἢ15 ἰδϑί ράᾶβϑαρο, 
ΠΙΟἢ ᾿πἰτοάυοος ἃ δεβοπρίίοη οὗ [ῃ6 οτγίμγοϑ δηα οοηβοααθηΐ κυβεγίηρς 
οὗ 7ογιβαίειω, (ἢ6 ἀαίε οἵ [86 σοχηβηθποειηθηὶ οὗ (Π6 βίεσε 15 δυο Γ 
εἰ μαϑιζεὰ (ἢ (νεῦ. 2) ““ϑοὴ οὗ τηδῃ, ψτίία ἴμ66 [86 πδίὴδ οὗ [Π6 
ἄγ, Ἔνεὴ οὗ (ἢἷἰ5 βαῖα ἄδυ; ἴῃς κίησ οὗ ΒαῦΥ]οΣ 5εῖ Ὠἰγλβεὶῖ ἀραίϊησὶ 
7εγαβαϊθηι [815 βϑαπὴῈ ἀαν.᾽ἢ 

2. 44 ἐρ 1.έ εἰσυερλ γεαν...1 Νε φαῖμεν ἔτοσα [5 γοσβα [μα ἴῃς 
βίαρε ἰαβίβα ομα ἄδὺ 5βΒοτί οὗ εἰρξίδει τοηΐῃ5. 

8. ἐ 1266 ν»ιΐάδίς ραϊε)] οὶ τηβπιϊοπθα εἰβεθεγε, θὰξ ΡῬΧΟΡΔΟΌΪ 
Ὀεΐνθοῃ [86 ὉΡΡΟΙ δηά Ἰοῦνεσ ἀϊνίκῖοηβ οὗ [Πα οἰΐγ, δηὰ τυ οΘομῃηεοῦησ 
Μουηῖ Ζίουμ ψ] (ἢ ταϑί. 

διεγραῖ-»λαγέζέρ...}] Ἐτοτὰ {πὰ Επρ. 1 ψου]ά ἀρΡρϑαὺ παὶ ἴἤετα δγα 
5ΙΧ ὈΓΠΟΘ5 τηδης πε ὈΥ παπιθ. [Ι͂ἢ ἰδοϊ Πούγανοσ ἴῃετα ἀγα Ὀὰὲΐ ἔουγ 
ἂἱ ()6 τηοβί, (4) Νεσραὶ-σῃδέοζοσ (παν Δ έγραϊ ῥ»οίδεί ἐζε ΖίρρῚὴ, (δ) ϑατα- 
ΡΆΤΟΩΘΡΟ (ὁ ργαξσίοις, Ο Λίεδο), (ε) ϑδυύβθοβῖτη, οὗ ψῆοξα πδηὶθ [86 
ΤΑΘΔΏΪΩρΡ᾽ 5 511} ἀπῆν, (4) δηοΐμοσ Νοῦρα  -ϑῃδγοζοῦ, ΒδΡρ-βατὶς 
(ελίε οὗ ἐλε εεπμμολδ) πὰ Ἐδθ-τααρ (εὐ οὗ ἐλε »ιαρῶ τὸ ἴμ6 2ἐ2ες οὗ 
ἴποϑα Ποϑα πδηγθ5 [ΠΥ ἔ0]]ο. 11 ἢᾶ5 Ὀξεη Ῥγοροβεά ἴο στϑάυςς ἴῃς 
ΠΌΡΟΥ 51}}1} Πιγίμπεῦ ὈΥ ρειϊηρ τὰ οὗ ϑαιιραυ-Ἔῦο 85 ἃ ῬΥΟΡΟσ Ὠ8Π16. 
ΘΑΙΡΑΓ ὙΜ1| 1Π6ὴ 6 τεῃμάεγεα ὦ σεῤ- σαν δἀπιὰ δἰϊδοῃθα δ5 (16 ἴο (ῃ6 
Ῥγδοδάϊηρσ πᾶῖηθ, 116 [Π6 βεοοηᾶ ραᾶτὶ οὗ ἴδ οοπηρουπά 5 τε͵θοϊοά 
85 ἃ Ἰαῖρν δἀάϊίοη οὐ [86 στουπὰ τῃδί ἴῃ 411 οἴμεσ οᾶβεβ οἵ ὑσοροσ 
Ὠᾶτη65 σοτιρουπᾶςα ΨΠ μεόο (158 ρατὶ σοπηθβ δὲ [ἢ6 ὀερίρρεῖγρ οὗ 
(Ὡς νοτὰ, 6.5. Νερυςπαδηοζζασ, Νεδυζατ-άδη, ΝΕΡΟΡοΙαββασ, εἴο. 
ΤὮς βοοοημᾶ ΝεοΥΙρα]-Βῃαγοζου ἰβ ἃ 50η-1η-ἰὰνν οὗ ΝΟ μδἀηδΖΖζασ, δηὰ 
ἴῃς βᾶπὶθ ΨἘΟ τηυτάετοα Επν1]- Μεγοάστη δηά δῇ ἴοισ γεϑαῦβ᾽ στεῖρα 
Μγὴ5 5ἰδίη ὈΥ Ογτὰβ.Ό [Ιπἢ 186 οὐπεϊίοττη (αττον- 6864) ἰΠ5οΥ [ΟΠ 5 
ἣς ἷφ ς“4116ὰ ΒΔΌΔ. Ετηρα (ΕΑΡ-τὰρ)ὴ. ΤῊ 15 ἴῃς ἤτϑί ραββᾶρθ οὗ 1ῃ68 
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2:8 ΤΕΚΕΜΙΔΗ, ΧΧΧΙΧΣ. [νν. 4---7. 

ἘδΌ-βαγῖβ, ΝοΥρα ]-ϑἤδγοζοσ, ἘΔΌ-τηαρ, τὶ 4}} [ῃ6 τεϑιάυς οὗ 
4 [6 ῥυηοθβ οὗ ἴῃ6 Κιηρ οὗ Βαργίοη. Απά 1 σδίὴβ ἴο Ρᾶ55, 
2λα: νιῦρη Ζεάεἰκίδῃ (Π6 Κίηρ οὗ Τυ δῇ σαν ἴῃ6πὶ, δηὰ 8]} 
[Π6 τρθη οὗ νᾶγ, ἴδῃ τῃεΥ ἢεά, δηα πεης ἔοσίῃ οὐ οὗ ἴ[ῃ6 
ΟἿ ὉΥῪ πἰρμῖ, ὁν ἴῃ6 ψὰγ οὗ τε Κἰηρ᾽β ρατάδη, ὈΥ (ῃ6 ρσαῖα 
Ῥοίνιχε [6 ὕνὸ γγ8}15: δηά ἢθ6 ψεηΐ οἂὖξδ [ῃ6 ψὰγ οὗ [δ6 

5 ὈΪαῖη. Βυΐ {πε6 ΟΠ δ] ἀδδηβ᾽ ΔΙΓΑΥ Ρυτϊϑιεα δἴζοῦ {πε πὶ, δῃᾶ 
ονοσίοοϊκ Ζεάοκίδῃ ἴῃ [6 ῥ]αἴη5 οὗ 7 εΠοῇο : δῃηᾶ ψἤθη ΠΟΥ 
Πδὰ ἰδίῃ ἢϊπὰ, ΠΟῪ Ὀτουρῃξ Ὠΐ ὉΡ ἴο ΝΕΡΌ ΟΠΔαΏΘ6ΖΖΑΥ 
Κίηρ᾽ οὗ Βαδγίοη ἴο ἘΙΡ]ΔῊ ἴῃ [ἢς Ἰαηά οὗ Ηδτηδίῃ, σῇοσα Β6 

6 ρᾶνε ᾿πάρτηθδηΐ ὕροὴ ἢ. ἜΠδη ἴῃ6 Κιηρ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΙ 516 ΨΚ 
[86 50η5 οἵ Ζεάεϊιδῃ ἴῃ ἘΠΌΪΔὮ Ῥεΐοσα ἢ15 ΕΥ65: 4]50 {π6 

η Κῖπρ' οὗ ΒΑΡΥ]Οη 516 νν 41} [Π6 ΠΟΌ]65 οὗ ΠιἀΔἢ. Μοϊδονοσ 6 

ΒΙΌ]ς πῃ ἩΠΙΟΝ οπς οὗ [ἢ -τηαρὶ ἰ5 τηδηςοηδα ὉΥ [8ΐ5 {π|6. Ἄγε πὰ 
[πε δραΐη Ώδῃ. ἰΐ. 2, ἰν. 7, δῃὰ ἴῃ 186 Οτθεῖ οὗ Μαῖϊ. 1ἰ. 1, εἴς. 
τ 68 Ὀδδῃ οὨ]εοίεα ἀραϊωϑὶ [ῃ6 ρεηυΐηοηθβθ οὗ [Π15 νεσβε (δὶ ἴῃ 6 

οὨϊοί οὗ. [6 εὐρυοὴβ (ΕΔ0-56115) ΤΩ Ποηδα ἴῃ νοσ. 13 15 ΝΟ ΑΞΌΔΣ,, 
2116 Νερυζαι-δάδῃ ἀρΡοδῖβ ἴπεσα δηᾶ τοὶ μεσθ. Ὅδε Ἐσχρ]δπδίίοῃ οὗ 
Ῥοίἢ ἴΠε56ὲ αἰ βδσεωοαβ ΒΟΥΣΘΥΟΣ ἰβ ῬΓΟΌΔΟΪΥ (ἢς βᾶτηθ, 1.6, (παἰ νεσ. 3 
σῖνεβ α5 ἰοβα ΨΏο ψγογα ἴῃ οοταγηδηᾶ δἱ (ἢ ς δοῖι18] σδρίασε οὗ ἴῃς οἱ(γ, 
ΨΏ116, 85 15 Ὀσουρῆηΐ οὔ τλοτα οἰ θαυ ἴῃ σμΔρΡ. 11ϊ. 12, ΝεΌυΖατ-δάδη ἀϊὰ 
ῃοὶ τεῖνο. Ὁ} ἃ σροηῖῃ Ἰαίοτ, ἴο ψ οὴ ἀαῖς [Πογρίοσα γοῖβο5 13, 1:4 οὗ 
[15 Οομδρίοσυ σ68}}} σϑίεσ. ὶ 

4. «τατό {λέ} 1 ψὰβ ηἰρδϊΐ, 50 [δὲ [86 56ῆς6 τδυ Ὁς, ἐξαγηεά ἴμδῖ 
{πεν ψεσὰ ἴῃ Ροββεϑβίοῃ οἵ {ῃε σαῖς οὗ [86 οἱϊδά εὶ οὗ Ζίοῃ. 
ΣΙ “λε τὐᾶν ο7 ἐλε ζίγιρ᾽ς ραγζ2} ῬτΟΡΔΡΙΥ οἡ ἴμ6 5'ορε οὗ ἴδε 11 

ἴοῃ. 
ὁγν “.ε σαΐέ ὀείπυΐϊχέ ἐλε ἐτυο τυα 5] ἊΝ ὁ τὸ τοἀπορά ἴο οοπ͵]εοίατα ἔοσς 

ἴῃε Ροβιίοι ποῖ ΟὨΪγΥ οὗ [815 σαΐε Ὀυϊ οὗ [6 νγὰ1}15 βδροίΐζκεδ οὗ. ΕΣ ΟΣ 
[6 ραΐθ νναϑ. ἰἢ ἃ ἀοιθ]ε ψγα]}] Ῥεΐψεεῃ Ζίοῃ δηὰ Ορῃεὶ νοῦ ἰδῪ 
Ὀεηδδῖῃ 1ἃ (Ὀὰϊ ἴῃ [5 οαδα νὰ βῃου]ά ὄὌχρεοῖ ἃ ἄοι]6 σαῖς 4150) οσ 1ἱ 
Ῥἰοτγοθᾶ 4 ψ4}} σοπηδοϊηρ (ἢς ἴτπγο Ὠδτα βροΐζκθῃ οἵ. 

ἐλε τον οὗ ἐδέ 2ἰαἴ4}] ὙΤδα ἀϊτγεοίίοη ἴθ ψδὶο ἢ Ἀς θεὰ 5πενβ [δαὶ 
ἢ]5 αἰτὴ γγὰβ8 ἴο Ἔβοᾶρε ἴο ἴπ6 δαϑίθσῃ Ὀδῃϊς οὗ (ἢς Τογάδῃ. 

δ. ΑΑἰδέα] ῬΥΟΌΔΟΙΥ Βοΐ [ἢ6 βάτὴηξδ δ5 [δί τηθηςοπεά ἴῃ ΝΌΤΩΡ. χχχῖν. 
1 88 ΟἹ ἴῃς εδαβϑίεσῃ Ὀουπάδιυ οὗ ἴῃς ἰαπᾶ, Ταὶς ΕἸΌΪΔ ψᾶ5 ἴῃς 
Ρίαςε ψὨῖμοσ ῬΠΔτΑΟΏ-ΝἜοΒο ῥσχοςδεαδα δἷϊοσ ἴῃς Ὀδίεὶς οὗ (δγοῃπουα ἢ 
Δηα 5βυϊητηοηδα ΤφῆοδμδΖ ἴο ἀρρεᾶσ Ὀδίοτε πὶ (2 Κίῃρβ χχῆ, 3.3). 
Ετοῖὰ 16 υ586 ψΏΙΟΣ [86 Κίηρ οὗ ΒΑΡΎ]ΟΩ χηλάς οὗ (ϊ5 ῥἷδοα 1 νγῶβ 
Εν ΘΠ ΠῪ οὐ ἴῃ6 ΠΡ τοδά Ὀεΐνψεθη ΒΥ] ου δηᾶὰ Ῥαϊθβίϊμθ. “Ἴἰ μας 
Ὀερη ἀϊδοονοσγεὰ ἴῃ τηοάθδσζῃ {ἰπγ65, δηαὰ τοϊαϊῃϑ 15 δτη6. [{ 165 οὐ ἴ8ε 
ὈδΏκ5 οὗ ἃ τηοπηϊδίῃ βίγεδπι ἴῃ (6 τηϊάϑὶ οὗ ἃ ναϑὶ απὰ ἔεσ!]α ρ]αΐη 
γἱεἸἀΐηρ τῃ8 τηοβὲ ἀρυπάδηϊς βΞιρΡ] 65 οὗ ἔογαρε.᾽ Εοδίπβοηβ “2 ιεδέε 
Κερεαγελές, 111. 548. 

ὅαῦε γμαργεερξ ον ἀ1»1] 8.66 ποῖς οἡ σἤδρ. ἱ, τ6. 
0. ποὖν] ΤὨς ψογὰ Βεῖα υβεᾶ ἰῃ με Ηδ;. ἀϊθεῖβ ἔτοτα ες υχοσὰ 



νν. 8---ι. ΤἸΕΚΕΜΙΑΗ, ΧΧΧΙΧ. 259 

Ρυΐ οὖξ Ζεάεκιδῃβ ἐγεβ, δῃηὰ Ὀουπμά ἤϊτὰ ψ οἤδίηβ 1 
ΟΔΙΤῪ Ὠϊτη ἴο ΒΑΡΥ]ΟΗ. 

8--το. 7 γεαίριογιξ οὗ 17 ἦν απ ἐιλαξί[ἰαπίς, 
Απᾶ [6 Ομαϊάρδδης δυσγηξ τῃῆ6 Κιἰηρῖβ ἤουβε, δηά [Π6 8 

Ὠοιιδε5 οὗ {πΠ6 Ῥεορίβθ, σι ἤτε, δηᾶ ὕγακα ἄονῃ (ἢς6 νγν4}}5 
οὗ Τ7εγιβαίεηθ. Ὑμεη ΝΕρυζΖαγ- δϑάδη ἰῃ6 οαρίδϊη οὗ [ῃ6 9 
συδτὰ οδιτοά ΑΥΓΑΥ οσαρίνοα ἐμίο ΒΑΡΎ [86 τειηηδηΐϊ οὗ 1ῃ 6 
ῬΘορΙῈ τμδΐ τειηδιηδα ἴῃ [Π6 οΟἸΥ, δηα [μοβ6 {πὲ [6}} αὐνᾶυ, 
1ῃδϊ [611 ἴο ᾿ϊπ, να [Π6 ταβϑὶ οὗ [πΠ6 ρεξορῖ]δα {παῖ τειηδιηδᾶ. 
Βυϊ ΝερυζΖατ-Δάδη [Π6 σδρίαϊη οὗ [6 ρυδτά Ἰεῖϊ οὗ [6 ΡΟΟΥ τὸ 
οὗ ἴῃ6 Ρθορίθ, ψῃῖοῦῃ μδα ποιῃϊηρ, ἴῃ [Π6 Ἰαηᾶ οὗ Τ᾿ υἀδῇ, δηὰ 
δανθ [θὰ νἱηογασγάς δηᾶ 6145 δἱ [Π6 βαγηδ {τ 6. 

11---τ4- Διεῤμελαάμεσσαγ᾽ 5 476 707 Ζεγεγιῖαλ. 

Νον Νερυο,δαάγθζζασ Κιηρ οὗ Βαρυΐοη ρᾶνε οἤδγρα σοη- εν 

ἴπ [ῆ6 οοττεϑροηάϊηρσ Ῥαβθαρα ἴῃ οὔδΡ. 111, (“ῬΙΠοδ5,᾽" νεσ. 16) ψἘ1Ὲ 
186 ἴοτταθσ, δἰ ουσἢ ποῖ οσουγτίηρσ ἴῃ ΤΊΔῺΥ ῬοοΪτ5 οὗ ἰῃς ΒΙΌ]ς6, 15. υδοὰ 
οἰβενῆεσα ὈΥ͂Τ Τεγειηΐδῃ (χχν]. 20). ὙΤῊΪ5 15 δὴ δάάϊιοηδὶ δυρυμηθηῖ 
πῃ ἔδνουῦγ οὗ ἴῃς ρσεηυίπθηδθα οὗ [5 παιγαίΐνε οἵ (ες Ἴσαρίυσγε οὗ [ῃς 
εἰΐγ. 

Ἴ. 42 ἴογεσνεν ἦς 2 ομἦ Ζεάεξίαλ᾽ς 4γ651}1 866 ποία οἡ χχχίν. 3. 
“Ῥαυζίησ οὐαξ [ἢ6 δγθβθ ἤδ5 Ὀξϑὴ δἱ 41] {Ἰπ|65 ἃ σοπητηοῃ Οτθηΐδ] ρῥιυη- 
Ιβῃτηεηῖ... Τῆς ἐγεαάθηου οὗ ἴπ6 Ῥυηὶβῃτηθηΐ ἴῃ (ἢ6 {ἰπ|6 οὗἩ [6 ὙΟΌΏΡῸΥ 
Ογσὺς 15 ᾿Ἰηδ᾽οαιϊεα ὈΥ ἃ ραββᾶρε 'ἴῃ Χομορἤον, ψΏετα ἰΐ 15 αὶ [ἢδὲ τηθη 
ἀερηνεά οὗ εἰρῃξ ἴοσ {ΠΕΣ οσί πη ΕΘ ἃ σοτη ΠΟ ϑρθοΐδοϊε δίοῃηρ [ἢε 
Βρηναγβ Ἱ]η ἷ5. ρονοχηχηθηί."" Ἐν] ηβοη» 47εγ0ά΄. νοΪ, ΨΥ. Ρ. 16. 
Οομρατε ἃ. χνὶ. 21. 

8--Ἰ0θ. ΤΆΕΒΑΥΜΕΝΤΥ ΟΕ ΤΗῊΗΕΞ ΟΥἿΤΥ ΑΝῸ ΙΝΗΑΛΒΙΤΑΝΊΞΒ. 

ὙΠΪ5 βεοίίΐοη ὈΥ ΨΑΥ οὗ ἰπἰτοδυσίοη ἴο [π6 Ὀχεῦῖ δοοουηΐ οὗ (ῃς 
ἀγεδίϊσηθηϊ οἱ Τϑυθη δῇ, σίνοβ ἃ βκείο ἢ οὗ [ῃ6 ἰδία οὗ ἰὴ6 1 ΠΑ ΌΣδηῖ5 
ΘΘΏΘΙΑΙΙΥ. Τῇ νὰ Βαᾶ ΟἿΪΥ ἰἢ15 βυτωσηδυυ, γα ταϊρϊ βδαρροβε {παῖ 
ΝεΡυΖατ- 8 64η νγὰ5 ὑσοϑεπί δ [Ὡ6 ἄπιε ἢ Ρεύβοη. ὴῆ ε Ππά ἔγοτῃ [ες ἔνγο 
οἴει ἔογπηβ οὗ ἴπε δοοουηΐϊ (ομδρ. 111; 2 Κίηρε χχν.) ἰδὲ 6 ἀϊά ποῖ 
αττῖνε 11}} ἃ τιοητῇ αἴϊοσ [ἢς ἰακῖηρ οὗ Γ ἐπι54] 6 Π. 

9. σαῤῥαϊη: ΟΓ ἐδε ρμαγα Ἰ1ἴογαγ, εἀίε οὗ ἐδε ἐχεοιζίο7ς, ἴ.6., οὗ 
(ἢς ΚΙηρ 5 Ῥοαγ συατά, ἴο ψψἤοτη 5 ἢ ἀπ165 {6]]. 

ζζαξ χοἰ ἐο ἀϊ»1] 1.6. ἴῃαϊξ ψεηΐ ονεσ ἰο ἴῃς (Βαϊ ἄδϑδηῃβ, δῃᾶ 80 ες 
υηᾶεσ ΝΕεΡιΖαγ- δάδη ΠῸΠῚ Βα ἢ {1π|6 8ἃ5 ἢ6 Δρρεδζεά ἰῇ σογητηδηά. 

10. σαῦε ἐλενε υἱηογαγας αμα Μεἶα5] ΤῊ ρδγ8}16] δοοουπίβ (111. τό; 
4 Κίηρε χχν. 12) 540 (Πδΐ {ΠΕῈῪ Ψψεῖε ἰεΐϊ 85 νἹπεάγθθβοσβ δῃὰ Ὠυβραηά- 
το. ΟομὈἰηΐηρ {π6 δοοουηῖβ ἤδη ΨΜ 566 Ῥγεοίβεῖν ον (Πα τηδίίοσ 
"45. ΤΏΕΥ ΜΕΙῈ Ρὰΐ ἴῃ οἤατρα οὗ [15 Κὶπὰ οὗ ργοροσίυ, ψῃϊοἢ ἴῃ ἃ 
56 η56 ὙγὙὰ5 οἴυθῃ ἴο (ἢθηὶ 8ἃ5 (μεὶγ οὐ, Ὀὰϊ τηϊρῃΐ Ὀ6 τοϑυτηθα δ ΒΥ 
Ἰποϊμδηΐ ὈΥ̓͂ [6 σΟΠΩΌΘΓΟΣ. 

17---2 



26ο ΤΕΚΕΜΙΑΗ, ΧΧΧΙΧ. [νν. 12--8, 

οογηΐηρ Τογοῖδῃ ἴο ΝερυζΖατ.δάδῃ [η6 οαρίδιη οἵ ἴῃ6 συλτὰ, 
τῶ ΒΔΥ]ηρ, ΤΆΚΕ Πἰπη, δηᾶ Ἰοοῖκς ψ6}} ἴο Ὦϊτα, δῃηᾶ ἄο Ὠϊπὶ πὸ 

ἤάττὰ; δαῖΐ ἀο απο Ὠΐτὰ ον 85 δ 5}8]] 58 υπΐο [ἢ 66. 
13 50 ΝεΡυζατ-δάδῃ (ἢ6 οαρίαϊῃ οὗ [ῃ6 ριιατα 5εηΐ, δηὰ Νε- 
Ὀυηαϑῦδη, ἈδΌ-5ατ5, δηα ΝεΙρα]-5ῆδτεζεσ, ἘδΡ-τηᾶρ, πὰ 

τῳ 811 (ὴὩ6 Κίῃρ οὗ ΒΑΌΥΪΟΠ᾽ 5 ῬΠΏΟΘ65 ; Ἔνθ [Π6Ὺ βθηΐ, δηᾶ ἴοοκ 
7Τογοτηῖδῃ οἱ οὗ [Π6 οουτί οὗ [6 ρτίβοῃ, δηᾶ σοπηηεα ὨΪπὶ 
υηΐο (εάδ] δῃ [6 5οὴ οὗ ΑΒΊΚατ [Π6 5δοη οὗ ϑῃδρῆδη, [παῖ 
ἦέ 5ΒἈου]α ΟΑΙΓΥ ΠΙτὴ ὨΟΙΏΘ : 50 Π6 ἄψεὶξ διηοὴρ ἴῃε ΡΘΟΡΪΟ. 

15---.υ8, Ὥερρασε 19 Εδεά-»ηἰοῖ. 

:. Νὸον [6 ψοτὰ οὗ ἴῃ6 ΤΙΟΒΡ σάπια αηΐο Τογθιηϊδῃ, ΜἘ18 
16 6 ψὰβ5 βδπί| ὉΡ ἴῃ [Π6 οουτί οὗὨ [ῃ6 ὑπ βοπ, βαγίηρ, Ὁ δηὰ 
ΡῈ ΔΚ ἰο ΕΒ α-τ 6] θοἢ τῃ6 ἙΕΤΏϊορίδη, βαγίηρ, ΤῊὰ5 5811ἢ 
[ὴ6 ΤΟΚΡ οὗἉ μοβίβ, ῃ6. αοά οὗ [5186] ; ΒΕΒο]ά, 1 τοὴ Ὀπηρ 
ὨΥ ΜΟΙάσ. ὌΡΟΠ [ἢ15 ΟἸΤΥ̓ ΤῸΓ 6.1}, δπα ποῖ ἴοσ σοοᾶ; δπὰ 

17 ἸΘῪ 584}} Ὀ6 σωροριῤῥἑῥεἠεα ἴῃ ἴῃ ἀδγ Ὀεέοτα {π66. Βυὶ] 
01 ἀδΙνεσ ἴ[66 ἴῃ ταὶ ἄδγ, 5 [Π6 ΤΙΟΒῸ : δηᾶ ἴπου 
50] ποῖ Ὀ6 ρίνβῃ 1ηἴο ἴῃς μδηά οὗ 6 τηθῃ οὗ ψθοῖὰ ἰδοὺ 

18 7} αἰταϊᾶ. ΕῸΓ 1 ν}}} δυγεὶν ἀδιῖνοσ [6 6, δηά (μοι 5ῃδ]ῖ 

11. -141 ΝΕΒΟΟΗΑΌΝΕΖΖΑΚ᾽Β ΟΑΚῈ ἘΟΚ ΕΚΕΜΙΑΗ. 

12. 7αζε ἀϊΐνι, αμα ζοοξ τυεῖ ἐο λί»] ΤῊϊΘ ἴδνουσ βῆσσῃ ὉΥ͂ 
ΝΕΡΟΟμδάμοζζασ γα ἄπ ἴο ἴη6 ἴδοϊ τὶ Τεγειλ δὴ ᾿μδὰ σΟὨβ βίο ΠΕ 
(Ὠσουρβουΐ σου π56116 4 δα τηϊββίοη ἴο Ὠΐγα οἡ (ῃς ρᾶτί οὗ ἴδε [εἐνϑ. ἃ 
Ῥγδοίῖοδὶ ἰηβίδηοα οὗ ἰῃς ἴδνουσ ψγ)χὰ5 ἰπαὶ [εγοι δ τνὰ5 ἔγοθὰ ἔτοπι ἢΐ5 
σμαίηβ δ Ἐδηιδῇ (Χ]. 1) ἰῃβίεδα οὗὨ Ὀεΐηρ σοτηρο]]δα ἴο ῥγοοθθὰ ἰο ΕἸΡ᾽ δὴ 
ἀπᾶοσ [Π6 5816 οἰγουτηδίδησεβ 85 [Ὧ6 οἴπεσ σδρίϊνοϑβ. 

18. Ἐὸσ (Π6 ΠΑΠ165, 566 χσεηδυκβ ΟἹ ΥΕΓ. 3. 
14, Ἐογ [6 Δρραζθηῖΐῖ σοῃίσδαϊοιίοη Ῥεΐνεθῃ (ἢ15 δηὰ χὶ. 1- 4, 568 

ποία δἱ θεριπηϊηρ οὗ [ἢΪ5 οἢΔρΡ. 
σεάαϊα} ὅ8:εε ποίεε οἢ χχνὶ. 24. 
λορ»ῃῈ] ὅο 9 ποβθ. ΤῊϊθ μα5 Ῥεϑὴ ἰαἴκθη δ5 (α) (δά δ) δῃ 5 μοιϑε, 

(ὁ) 21 (εἰε ἢ Βουβε, ἰῃ ἴῃς ἱτατηβάϊαϊε πεὶρῃθουτῃοοα οὗ ““ἴπε οουτὶ οἵ 
1ῃ6 ρυατά,᾽ ἴῃ οἴπεσ νοσζάϑβ, [Πς Κὶηρ᾽β ραΐδοβ, (ε) (Ὀεϑῖ, δ πιοβί ἴῃ δρτεέ- 
τηθηῖ ΜῈ (ἢς 1α5ὲ ψοσάβ οὗ [Ὡς νευβθ) [γε 5 οσῃ ἤουθ6.. 

3 16δ.--18. ΜΈΕΞΘΑΟΕ ΤῸ ἘΒΕΡ-ΜΕΙΈΘΗ. 

1δ. εα»|Ὶ ταῖῃοσ, δὰ ΘΌσΏθ, ἴοσ (15 ἱποὶάθης βῃουἹά ἴῃ ροϊπὶ οἱ 
{{π|6ὸ 6 οοπηφοίεα ΜΙ [πΠ6 ἐνεηΐβ οὗ ομδρ. χχχϑηϊ. Ι[Ιζ ΡΓΟΌΔΟΪ γ᾽ 
Ροβιροῃβά 111 πον ἴῃ οτγάεν [παῖ ἴῃδτα τρῆΐ θ6 πὸ Ὀγθαῖς ἰὴ ἴδ Παᾶστᾶ" 
ἶνε οὗ Γ γετη δ 5 ἱτηρυβοητηθηΐ δηᾶ [Π6 οδρίατα οὗ [Π6 οἰἰγ. 

᾿ 11. ἐλε νιϑρ οὐ τυάονε λοι: αγέ α)γαϊα] ταεδπῖηρ, ποῖ [86 ργίποεϑ, ὅ80 
6, Βοϑ]16 ἴο Τϑγειιϊδἢ δηἃ 50 σνου]Ἱᾶ ρυηίϑα ΕΡδά-τ ο] εοἢ ἴον Βεῖρίης 
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ἠοί [411 Ὀγ ἴῃ6 ϑποσζά, Ὀυϊ (ὮΥ̓ 11ἴδ 5}.4}} θ6 ἔοσ ἃ ῬσδῪ τπηΐο 
ἴη66 : Ὀδοδῦδα ἴπου παδῖ ρὰϊ [ὮΥ {τδὺ 1η τ6, βδιῖῃ τῃ6 
ΓΟΚΡ. 

ΟΗΑΡ. ΧΙ) τ---6. μγεριΐαλ ἐς γεϊραφεα “41 γέζμγης 10 
σεάαϊαλ. 

ΤΠ ποσὰ σῇ ϊοῦ σατηδ ἴο εσθυ δῆ ἤομλ [ὴ6 ΤΟ, δἴζογ 40 
ἴα ΝεριΖατ-δάδη [Π6 οαρίδϊη οὗ ἴῃ6 ρυδτὰ δά εἰ ἢϊπ ρὸ 
ἔτοη ἘἈδιηδῆ, σῇθη ἢ6 δαᾶ ἴακδθη ἢϊπὶ Ῥεὶηρ θουπά 1η 
Οὔ Δ] 5 διηοηρ 811 πᾶὶ ΕῚΘ οδυτεα ΑΔΥ οαρίννα οὗ Τ7οτι- 
βϑίθα δηᾶ Τυἄδῃ, ψ Ὡ]Οἢ ΕΓΕ σδιτεα ἀΑΥ οαρίϊννα υπῖο 
ΒΑ υΪοη. Απά ἰδδ οδρίαϊη οὗ ἴῃ ριυαγά ἴοοῖς Του δῇ, 
Δη 5] υηΐο Ὠἰπι, Τὴ ΤΟΒΡ (Ὦγ Οοά παίῃ ρτγοηουηςθά 
1815 61] ὉΡο [15 ρΪδοθ. Νον (π6 ΤΡ μαῖῃ Ὀτσουρῆϊ 22, 
δα ἄοης δοοοσάϊηρ 85 ἢ Ὠδίῃ 5] : θδοδαῦβθ γε δᾶνα 
5] η6 4 ἀραϊηοὶ ἴμ6 ΠΟΚΡ, δηα ἢανα ποῖ ορεγεαᾶ ἢϊ5 νοΐςβϑ, 
τπεγοίοσα [ἢ15 [Ὠϊηρ 15 σοῖλθ Ὁρο γου. Απηά ποῦ θ6Πο]ά, 6 
1]οοβα {πες ζάζς ἄδν ποηιὶ [Π6 οἤδὶη5 ΨΏΙΟΝ τύεζε ΡΟῊ [ΠΠ6 
Βαηᾶ. ΙΗ 1 βεεῖὴ ροοά υπῖο ἴΠ66 ἴο οοὴθ ψΙ τὴθ ἐρηο 

ῳ 

Ἀἰπι οὧὖἱ οὗ πὸ: ἀπηρεοη, Ὀπῖ, ἃ5 γγχὰ 566 ἔγογῃ 6 πδχί νεσβ6, ἴδ σοη- 
αυεηρσ᾽ ἈΥΤΩΥ. ᾿ὴ ἴΠ6 ἀΔΥ οὗ (ῃε σαρίατε οὗ (Πς οἱΐγ. 

18. 117) {δε τλαΐϊ δὲ Ὁ» α 2γὲν τρίο 1146] ὅδ ἴοσ (6 βατηθ ρῆγαβθ 
Χχὶ, 9, ΧΧΧΥΔ, 2, χὶν, 5, ΜΠ ποία οἡ ἴῃς ἢτϑί οὗ {Π656. 

(Η. ΧΙ,.1--6. ΤἸΕΚΕΜΙΑῊ 15 ἘΕΙΕΛΑΒΘΕ. ΑΝῸ ΒΕΤΌΚΝΒ ΤΟ 
ΟΘΕΡΑΙΙΑΗ. 

1. 7}: τυογά τυλίελ ἐαη16] ΤῊΘ ταοάδ οὗ ἰῃἰσοδυςίίοη 1εα 5 5 ἴο ἐχρεοῖ 
ἃ Ῥτορδἤοίς υἱΐεγαησε ἴο ἔο] ον. Ιἢ ἴαοϊ, Πονανοσ, ΠΟΩΘ δυο ΤΟσουτβ 
ὉΠ11] ΟἤδρΡ. χ] δ. 9, εἰσ. ΚΔ ε τηυβί ἰαἶκα (6 δχργεββίοῃ ἤδη ἴῃ ἃ Ὁ] ΔῈ 
56η56, ἱπο] υἀϊηρ ὨΙΒΊΟΙΥ ἃ5 ΜῈ611] δἃ5. ὑσορῇεου. Τη15 ψου]Ἱα ῥγαβεηΐ ἢ 
ἀΙΒΠοΪΥ ἰο ἃ 7ενν, 8ἃ5 {πΠ6 ἴνγο ἰίηρβ νεσα ἱπ ϊπηαῖεὶ Υ σοπῃηεοίεα ἴῃ 
Ηἰδ τοϊπά. ὍΠῖβ 15 βσῆενῃ ὈΥ ἴδε ᾿ῃοϊπάϊηρ οὗ Ηἰβίοτοαὶ Βοοὶίβ οὗ ῖἴῃ6 
ΒΙΡ]6 υπάστ ἰἢς Ἐπ|6 οὗ [6 Ῥτορβεῖίβ. ΤῊ]5 ἰηἰτοάυςοίίοη [ΒΘ ἢ 5εσνο65 ἴοσ 
ὈοΙἢ Βἰβίοσυ δηὰ Ῥγορῆξου οοηίαϊηθα 'ἰῃ οἢδρΡ5. χὶ].----χ]ν. ᾿ 

αἴεν λαξ Λιεόμσαγ-αάα᾽2... ζαά ͵εέ ἀΐγε ρὺ ον» Καρια} ὅεςε ποίθ οὴ 
ΧΧΧΙΧ, 14, ἃπὰ ίος Εδιηδῇ, ἡοΐε οἢ χχχὶ. 15. 

ἐλαΐρε5] τα δ 0165, σοπῆπίηρ ἴῃς μαπαάς ΟὨΪΥ. ΤῊΪ5 ΡΡεδΥ5 ἴγοτμ νεσ. 4. 
2. Τἢε ᾿δηριαρσε οὗ {Π|5 δηὰ (6 (Ο]]οννίηρ νεσβθ, δἰ που ρἢ βροόκεη 

Ὀγ Νερυζατ- δάδῃ, 15 ἴῃ ΓΘ γοτη δῆ Β 5Ξῖγ]6 [τουρῆουϊ. Ὗ ε τηιβὶ ἰΒοσείογο 
ΒΌΡΡοΞ6 δἰἴπεν [Πδί ἴῃς ἴοσπγοσ Βδᾶ δοαυλγεᾶ ἃ νεῦγ δοουσαῖς δοαιαἰηίδησα 
ἢ (ἢ6 ῥγορμοι᾿β ἰεϑδοβίηρ, οσὐ ἴ[πδὶ γα πᾶνε ἤδτς ὑαΐ [ῃ6 ϑσυθδίδηος οὗ 
ἢ5 ψοζάϑ. 

“ 



262 ΤΕΚΕΜΙΔΗ͂, ΧΙ, [νν. ς-. 

Βα Ϊομ, οοπὶα ; δπα 1 Ψ11 Ιοοὶκ ψῈ}] ἀπίο {πεὲ : Βὰΐ {{ ἰξ 
566 11} υηΐο (ἢ66 ἴο οοτηςα ψι ἢ τὴς ἐμ ΒΑΡΎ]οΣ, ἔουθθασ : 
ΒομοΪά, 411 [06 Ἰαπᾶ ὅς Ὀεέοσε (ἴθ: ΣΟΥ 1 δθοείἢ 

5 δοοᾶ δῃηᾶ οοηνθηϊθηΐ ἔοσ [πε ἴο ρο, {Πλ|{Πεὲτ ρο. Νοῦν ψ 6 
ἢ ψὰ5 ποί γαῖ ρβοῃθ Ὀδοῖ, ἀξ σαϊά, (σο Ῥδοῖκ αἴ5ο ἴο Ὁεάδ) δῆ 
[ῆ6. βοη οὗ ΔὨΙΚαμπλ ἴῃ6 50ὴ οὗ ϑῇδρῆδη, ψβοτὰ ἴῃς Κιηρ 
οὗ Βαρυίοῃ πίῃ πηδᾶθ βΟνΟΥΠΟΥ ονεσ [Π6 οἰτ165 οὗ Τυἀ δῇ, 
δηα ἀνε }]- τ Πϊπὶ διιοηρ [ἢ6 ῬΘΟΡΙΘ: ΟΥ ρΡῸ ὙὮΏΘΙΘΘΟΘΨΕΓ 
1 βϑοηθίῃ οοηνεηϊθηϊ πηΐο ἴπ66 ἴο ρο. 80 186 οδρίδίη οἵ 
1Π6 σιγά σαν Ὠϊμῃ νιοῖ4]5 δηα ἃ τεναγαά, δηα ἰες πίη ρο. 

6 ΤΕ ψϑηΐ Γεγεαϊδῃ ὑηΐο (εαα] δῇ [ἢ6 5οη οὗ ΑὨΙΚΑπὶ ἴο 
ΜΙΖΡΔᾺ ; δηὰ ἄνες ν᾿. Εἴτα. διηοηρ [6 ῬΘΟρΙς {πᾶϊ ΨΕΓ 
Ἰρίς ἴῃ 186 ἰαηά, 
ἡππι2. Οεάαίαξ σεεξς ἴο γερίογε φμίοέ απα 2γο ῥεῖν το 1ἠξ 

γεγιαΐρέηρ ἐιλαῤέιϊαπμές οὗ 124 ερ:᾽777}. 

γ οἡΝοσιν ΜὮΘΠ 41} [Π6 οδρίδϊης οὗ [6 ἔογτοεβ ψΏΙΟΝ φυέγέ 1 

4. 7 εὐἱῖϊ Ἰοοξ τὐεῖζ τρρίο, ἐλε] Τα τηδυρίῃ 15 τῆοσε 1ἰΐογαὶ, 7 τοῦ τοὶ 
»εἾ216 6γ6 τῤο» ἐζέξ. (οτηρᾶτγα [ῃ6 ρῆγαβθϑ, ἴο βαᾶνβ δὴ εγὙξ ἴο, ἴο Κθὲρ δῇ 
εγς ὑροη. 

δ. Δύοτυ τυλὲϊε ἀξ τοᾶς μοί γεΐ ρομε δας] ΤὨϊΞς 15 ροσβδρς ἴῃ πιοβὶ 
βδιἰϑίδοίοσυ ἐχρ δηδίΐϊοη οὗ [6 Ηδερ., νι] ἢ 15 οῦβουτα. [{ [85 αἰϑοὸ ὕδεῃ 
τεηαεσεά, “4 μα τυλῆίε ἀξ γεΐ ἀρρτυεγεα ποίλέηρ. ᾿ 

υἱωώμαϊς} ἱταρὶ γίησ ἜμουΡᾺ ἔοσς ἃ τηδὰ]. Ὅλα 58ῃη6 ποσὰ ἰς στεπδοτοὰ 
“.ἀἰηηογ,᾽ Ῥτον. χν. 17. 

α γειυαγ1) ταῖὶῆεσ, 8, Ῥχσϑβουῖ. ΤῊς δ. ψοσὰ νγχᾶς υϑοὰ ἴῃ οἱάοῦ 
ὈΩ65 ἴῸσ ἃ τῷ 685 οὗ Ἰοοά ββηΐ ἔτοση [δε [4016 (Όβη. χἹ"ἱ. 34; 2 ϑατη. χὶ. 8), 
δηά αἰζογινασᾶβ ἴοσ 4 ὑργεβθηΐ ἴῃ σεησσαὶ (2 (ἤτσοη, χχὶν. 6 “"οο]]δοἰοη"; 
Ἐβίδοσ 11. 18 “1:15. 

6. “ἔῤαλ] ποΐ ἰἢς ΟἿ ἴῃ ΟἸ]οδά, τηθηςοηδα ἔγοσῃ {πο ἰο {{π|6 ἰδ 
ἴῃ Βἰδίοτγ οὗ ἴδε [πάᾶρο5, θα ἃ οὐἱγ οὗ Βεη)ατηίη, ἃ 5βῃογί ἀϊβίαποο βου δ- 
νγεϑί οὗ δι δηὰ ποσί ῃ-νεβὶ οὗ ̓ ογυβαίεα. [{ γα ἴοτα [μδϊ ϑδπιθεὶ 
Δοβοι  Ϊθα [6 Ρδορῖα, θη βοσεῖγ ἰσου ]εὰ Ὁ ῬὨΣ) Ξιης ᾿πουτγείοῃϑ, 
ἴο οσοηΐεβ5 {πεῖν βῃ5 δηά ϑβεεῖς ἀδἰνεγαποα (1 ὅδ. Υἱῖ. 5), δῃηὰ ἴμόγα ἴοο 
δὰ] γγχὰϑ ΡΟΝ Ὠδιηδα Κιίηρσ οὗ Ιϑγδϑὶ (χ ϑδπ). χ. 17). Αϑα, Κίηρ 
οὗ Τυάδῃ, δὰ ἐογ θεὰ 1ἰ ἀραϊηδὲ (6 δἰίδοκβ οὗ ἴῃ πογίβετγῃ Κίησάουι 
(ι Κίῃρβ χν. 22), δῃᾷά πον ἰξ Ὀεσδῦγε ἴδ ΟὨϊεῦ βοθθ οἵ [δ ἱποίάοηίδ 
ἀεβοη θεά ἴῃ [ἢϊ5 δηὰ (Ὡς ποχὲ ϑυσοθεάϊηρ ομαρίειβ. [{ τγᾶβ ΤΟΒ. 
σἤοβΘΏ 85 δίδπαϊησ ΟοὨ ἃ τἱᾶρε σοτητηδηάϊηρ ἃ νον οὗ ει. [ὶ 
5665 ἴο 6 ἰάδηςοδὶ ἢ “ΝΟΡ᾽ (15. χ. 32), ἴτοτῃ ὙἘΙΟΝ ΘαηηδοθοηΡ 
Ιοοϊκεὰ ἀονῃ [χει Ϊ ὨΡῚΥ οἡ {ἢ 6 ΒΟΙΥ εἰγ. 

1--18. ΟΕΡΑΙΙΑΗ 5ΕΕΚΒΘ ΤῸ ΒΕΒΤΟΕΕ ΟΥΕΤ ΑΝῸ ΡῬΕΟΒΡΕΒΙΤῪ Τὸ 
ΤΗῊΗΕΞ ἘΚΕΜΑΙΝΙΝΟ ΙΝΗΑΒΙΤΑΝΤΘ ΟΕ ΤῊΗΕ ΟΟΥΝΤΕΥ͂. 

Ἴ. αἷὲῥ 1λε εαῤῥαΐρς ὁ ἐᾷς 79 γε65) ἴῃς νατίους ᾿οαᾶάοτς οὗ μδηᾶϑ ἀπιοηᾷ 
με 7ενβ, γ8ο ψουἹὰ Κεερ ουξ οὗ ἴδε ψὺ ἀυτχίηρ' [ἢ ῥρσεβεῆοα οἵ (Βς 
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186 δΒε[ἀ5, ἐνόε [ΠΘΥ ἀπὰ [Παὶγ τηθη, μοασγὰ ἰμδὶ [6 Κιίῃρ οὗ 
ΒαΌΥΎ]οη μδᾶ τηδάθ (εάδ δῇ ἴῃ 6 5οη οὗ ΑὮΙ ΚΑΙ ΡΌνΘΓΏΟΣ 1ἢ 
ἴῃς Ἰαηά, δηὰ ἢδα σοι 64 ππίο Ὠϊτ πλθη, δηἀ ΟΊ ΘΏ, 
8δη4 Ομ] γε, δπα οὗ [6 Ροοσ οὗ ἴῃε ἰδηά, οὗ ζζο»ε τῃαξ ογα 
ποῖ Οοδιτ]οα ἀΥΑΥ οαρῦνε ἴὸ Βαρυΐοῃ ; ἤθη. ἸΘῪ οδλα ἴο 8 
Οεάδι!δῃ ἰο ΜΙζραῃ, ἄνθη ἰϑἤσηδοὶ {πΠ6 βοὴ οἵ Νεαιίῃδηϊδῇῃ, 
δηά, Τομδηδη δηᾶ [ ομδίηδῃ [6 βοηβ οἵ Καγεδῆ, δῃηᾷ ϑεγαιδῇ 
[86 βοὴ οὗ Τηῃυτηθίῃ, δηᾶ [6 βοὴβ οὗ ΕΡἢδὶ [86 Νεῖο- Ὁ 
Ῥθδιηϊο, δηὰ 7 6ζαηϊδῃ τ[ἢ6 βοὴ οὗ ἃ Μδδομαδίῃϊο, [6 Υ δηά 
1Π6ῚΓ θη. Απά Οεαδ δῆ [π6 βοὴ οὗ ΑὨῖκαπ [Π6 50 οο 
ϑθαΡηδη 5 7ᾶγα ὑηΐο {ΠΘῺ δηά ἰο {ΠΕῚΓ τπηθη, βαυιηρ, ΕΘΔΓ 
ποΐ ἴο 5δεῖνα [6 (δι ἀθδῃβ : ἄψε]] ἴῃ ἴῃς Ιδηα δηά βϑῖνα 6 
Κιηρ' οὗ Βδθυ]οη, δηά 11 5841] θ6 ψε]] σι γου. ΑΚ ἴοσ [Ὡ6, τὸ 
ὈεΠοΪά, 1 τοὐὐ ἄμε}! αἵ. ΜΊΖρδῃ ἴο  ϑεῖνθ [26 (μαϊἄθδῃβ, 
ΜΟΙ. ΨΠ] σοὴθ ὑπίο ἃ5: θυ γε, ραίμοσ γα. ψ]η6, δϑὰ 
ΒΌΓΩΤΩΘΙ ἔπιῖ5, Δηα ΟἹ, δηᾶ ρυΐ Ζλ6772.1} «ἽΟἿΓ ψε55615, δηὰ 
ἄτεὶ] 1η γουγ οἰ165 ἴμαΐ γα Βᾶνθ ἴακθὴ, 1Καν 56 ἤδη 8]} κε 

ΒΑΡΥ]οηΐδη ἔοτοθβ δηὰ ὑ{1] (Π6Υ ουμὰ ναὶ νγγὰ8 {κε ]Ὺ ἴο θὲ {π6 σοη- 
ἀϊοι οὗ [δ6 σου τ δηᾶ ἴἢ6 παΐυτα οὗ (Ὧ6 ΠδῪ ρονδγημηθηῖ. 

εὐλέολ τῦεγὲ τη ἐλε εἰ(15] τυλέελ τύέγέ ἐμ δε 3618. 8:6 ποίδ5 οἡ ἷν. 17, 
χχχῖϊ. 43, ΔΠα σΟΙΏΡΔΓΕ ΜΕΥ. 13 Ὀ6ΪΟΥ,. ' 

8. “λνιαεί ἐΐλε σον Γ᾽ Διείλαμέαλ] ἨἩΠ5 []1] ἀεεοϊσηδίίοη (χ]. 1, 
ὙὮΟΙΟ 566 ἔτ ΠοΣ ἴῃ ηοΐθ) 15 ““Ι5ῃπηδοὶ (ἢ6 σοὴ οὗ Νειπαηίδῃ, ἰ(ἢ6 βοὴ οὗ 
ἘΠΙβμδσηα, οἵ ἴῃς βεεὰ τουδὶ." ὙΤῊδ ἰδϑὶ ψγογάϑβ τῶδυ σηθδη (σα) ἰμδΐ μ6 ννὰ8 
ἃ βοὴ οὗ Ζεάεκίδῃ οὐ οὗ ομε οὗ [με οἴμεσ ἰδίεσ Κίηρβ οὗ Τυάδῇῃ, οσ (ὁ) ἰῃαϊ 
6 νγᾶβ ἃ ἀδοοεηάδηϊ οὗ βοπλε Κίηρ οὗ ἴῃς εννβ, ρεσῆδρβ ἑῃὨσουρσὴ ἘΠ ἤΠδτηδ 
[ἴῃς 5οὴ οὗ Ὀανιὰ (2 ϑατῃ. ν. 1:6), ποῖ 50 ρσουδθὶυ ἘΠΙΊσμδταα οὗ δᾶ 
χχχνὶ. 12, ΟἹ (ε) [ῃδῖ, 85 Βα ἴοοϊς τεῆιρε (Χ]}. 10) δἱ ἴη6 σουγὶ οὗ Βδδ]1ς 
Κίηρσ οὗ ἴῃ6 ΟΠ] άτοη οὗ Ατησθοῃ, Ὠδ ἸΠΔῪΥ̓ μάνα ὈΘΘῺ ΟἹ 3 τοί μετ᾿ 5146 
τεϊαϊοὰ ἰο παὶ τογαὶ μουϑδ. 

ξῴάς δΜείοῤλαίλιε) Νείορμαῃ γχβ ἃ υἱασε Ὡδὰσς Βει]εῆθα. 8566 
ΝΕΏὮ. νἹ]. 26. 
ϑ εεαπίαλ 1.ε το οὔα Μαασελαξλὲϊς)] ῬΧΟΌΔΟΙΥ ποῖ ἴδια ““76ζδη ἢ" οὗ 

οἾΔΡ. ΧΙ. 1, ἤοτα 566 ῃοΐθ. 
10. {20 τεγῦε ἐλε Ολαϊάήεα;9)] ΤῊδ νοῦ 15 ποῖ ἴῃ 54:16 ἃς ἰπδξ ἰγδῆϑ3- 

Ἰαϊοὰ “ἐγϑέ ἷῃ νεσ. 9, Ρυΐ 15 ΠῚ ΘΥΔΙΠΥ σέαμα ὀφογε, δια τηθδηβ ἴο Ὀς {δε 
τηϊηἰβίοσ οὗ δῃοίθεσ δηᾷ Ἰοοῖς αἴϊζεσ ἢἷβ ἰηϊεσοϑίθ. ὅ66 χυ. 10 δη6 χχχν. 
19, ὙΠ ποίσ8. 

«“υἵρσ, αμα φ6᾽27197 7γγχῖς, ἀπά οἱ] ΑἸΙΠουρἢ, οὐσίηρ ἴο (86 παίϊοηδὶ 
(σοῦ Ὁ ]65, ἢ σού δά Ῥεδεὴ βονῃ, γεῖ [6 ἔγι 5 ἢδσα ϑρόίϑῃ οὗ ψουἹὰ 
Ῥὲ ριοἀυσεά 85 υδι8], Δῃηα 85 Τεγιβαΐθπλ ψὲ5 ἴδίκθῃ δρουΐ [0]7 (“Ἰὰς 
ἰουσί ἢ τιοηίἢ,᾽᾽ χχχίχ. 2), [ΠΟῪ ψουὰ πον Ὀ6 ΠρΡεπίηρ. 

ἐαξζε»:}] Βοῖχϑᾶ. Ὑμοῖα 5 ἱπὴρ] 1 πὰ τΠ6 νοτὺ ναὶ γα 0 ἄουθί [Π6 
οᾶ56, νἱΖ. [μαἰ {π686 οαρίδίη5 δὰ ποῖ Ξοσυρ]εα ἴο ἰαἶκα ροββεϑβϑίοῃ οἵ 508 
ψ4]]εἃ ον 5 ΟἹ ἔουίσοϑϑαϑ οὗ Δ}γ Κἰπὰ δ8 Ὀεϑβὶ βυϊδθα {ΠΕΣ Ρρυγροβ88. 
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[6 7ενγϑ ἐμαὶ τυέγό ἴῃ ΜΟΔΡ, δῃηὰ διηοηρ {πΠ6 Ατωτηοηϊῖαβ, 
δηά ἴῃ Εάοπι, δηᾶ [πδί τε) ἴῃ 811 [86 σουηί65, Ὠραγὰ τῃδῖ 
τὴ6 Κίηρ οἵ Βαργίοη Ὠδὰ Ἰεῖξ ἃ τετηηδπί οὗ Τπἄδῃ, δπὰ τμδὲ 
ἢς δαά 5εἴ ονεσγ βοὴ σδάδι δῇ [6 5οη οὗ Αμιίκατη ἴπ6 508 

14 οὗ Θῃδρἤδη ; δύῃ 4} [π6 765 τεϊυγηθα οὐ οὗ 4}} ρίαςεβ 
ΜΠ ΠΟΥ [ΠΟΥ νεῖ ἀτίνθη, δηα σαπγ6 20 ἴπΠ6 απ οὗ ἅδῃ, ἴο 
(εάδ]δ, υηΐο Μιζραῆ, δῃὰ ραϊῃετεα σὶηθ δηᾶ βυμσηθῦ 
ἔπι 5. ΨΕΙΥ ταῦοῇ. 

12--ιό, Οεάασαξ ἧς ἐπ υαῖγι τυαγησα οὗ 7εληαοῖ» ἐπίοιξαῖ 
Ζγεαεἦό7}. 

:1 Μοχϑονεῦ Ϊοῃδηδῃ [ἢ6 βοὴ οὗ Καγεδῇ, 8η4 411 [6 οδρίδιηβ 
οὗ [06 ἔοσοθς [πὶ τύϑῦζ ἴὴῇ ἴἢ6 ἢ6145, οδῖὰβθ ἴο σδάδι δῆ ἴο 

14 ΜΙΖΡδῆ, δηά 5αϊα υηΐο ἢϊμι, [οὶ ἴμοιι σοσίδίην κὸν ἰμδῖ 
Β48115 [ῃ6 Κίηρ οὗ [86 ΑἸημλοηϊθα δίῃ δεηΐ ἰβῃτηδοὶ ἴῃ 6 
50ηὴ οὗ ΝΕΙδηδῃ ἴο 5αὺῪ [Ὡδοῦ Βυΐ ἀεαδδῃ τἢ6 βοὴ οὗ 

15 ΑὨΙΚα Ὀοενοα τσ τοί. ΤΏθη Ἰομδηδῃ [ῃ6 β8οὴ οὗ 
Καγεδὴ βρᾶῖε ἴο (ἀβάβδ δῇ ἰῃ ΜίΖρδῃ βεογείυ, βαγίηρ, «εἴ 
ΙῺ6 ρβο, 1 ΡὈΓΑΥ ἴῆῃ66, Δῃηα 1 {1} 51αῪ 1βῆτηδθὶ [6 βοὴ οὗ 
Νειδηϊδῇ, δια ἢΟ τηδῃ 584} Κῆηον 27. ᾿μογείοσα μου] ἢδ 
5αῪ ἴῃ66, ἴῃαϊ 411 [6 765 ὙΒΊΟΏ ἃῖὲ ραιϊμεγεαᾶ υηΐο ἴδ 6 

12. {λε ὅξτυς γείμγηιοα ομέ οὗ αἷΪ ῥίας.5] ΤῊΣ ἴδοι [μαΐ ἃ ρονεσποσ 
οὗ ἰδεῖν ον πδίϊοῃ δὰ Ὀδεῃ 5εῖ ονϑῦ βι ἢ 85 ψοτῖς Ἰεῖς ἰη (ἢς Ἰαηά, σανα 
ΔᾺ ΔβϑγΔηοα ἴο ἴποβα [ἐν 0 Μετ αΣ Πηρ ἴῃ ΠΟΙ Ρουτηρ ἡδίοωΚ 
ἴο 886 ψαῖ ψουἹὰ Ὀὲ ἴδῃς ἴβϑιια, [μδὶ (86 Υ τηὶρῃϊ σεϊασῃ δορὰ ἀνε}} δὲ 
Ῥδδ66, 

18--16. ΟΕΡΑΙΙΑΗ 15 1Ν ΥΛΙΝ ΨΑΚΝῈΡ ΟΕ ΙΒΗΜΑΕῚἾ5 ἹΝΤΕΝΘΕ. 
ΤΕΑΕΑΓΗΕΚΥ͂, 

18. Μεἰα5] 6 ποῖβ οἢ νεσ. 7. 
14. δααϊ: ἐλε ξίγερ οὐ ἐδε “4 »ιριορἶ5} Τὶ 5 δδϑβὶθσ ἴο 566 ἰῃς τηοῦνες 

οὗ ΙΞἤτωδοὶ ἴδῃ ἴῃοςα οἵ ἢΪϊ5 ἰηϑιϊραῖοσ Βδαὶῖὶς. ΤῊ [ΟΥΤΏΘΥ ἢ0 ἀουθβὶ εὶς 
ἀρρτυϊενοάᾶ [μδἱ Ὠς, ΑἸ ΠΟῸΡΉ οὗ τογαὶ Ὀίγί, βμῃου]ὰ θὲ βεὶ αϑἱὰθ ἰπ νοῦς 
οὗ ἀεοάαι δ, δἀηὰ δἱ οπος ἀείοστηϊηθα ἴο σεῖ τὰ οὗ ἢΐτὰ δηὰ ἰδΐίκα ᾿Ὠὶς 
ἶαλοθ. Β48]1}5 δ ὕᾶνε ἢ δά ἃ βρῖὶίς ἀρδϊηϑδί ἀδάβδ) δῇ δηὰ ϊς ἔτι ῦ ἃ5 
τιοηᾶς οὗ 7εγειλίδἢ, δηα ἃ5 Βανίὴρ ΡΥΟΡΔΟΙΪΥ ἰδκβὴ [16 5146 οὗ (ῃδῖ ῥτο- 
ῬΒεῖ ὀρϑῃϊυ, θη (Ομ Ρ. χχνἹ].) μῈ βεῃΐ Ὀδοῖκ [Π6 τ ββθηροεῖβ οὗ Ατωτηοι 
δηα [ἢ6 οἴδασ πειρμρουπηρ ἡδίίοηβ, σεηϑησ [6 4|}Π|6ηο6 δραϊηκὶ ἴδ 
ΟΒαϊάδθδῃς ψὩ ἢ [ΠΕῪ Πα ἀεβίγαα; οὐ 1ΐ τοῦ πᾶνα Ὀδεῃ ΟἿΪΥ ἃ ἀεβῖση 
ἀραϊηδὶ Ῥα]θϑί ας σΈΠΘΓΑΙΥ ΜὨΙΟΝ ᾿πῇἢποηςεα Ὠΐτη ΟἹ (8 οσολβίοι, δπὰᾶ 
ἴῃε Ὀ6] 16 τη, ἰξ ἢ6 ψεῖα ἴο ρεῖ τὰ οἵ Οσδάδ δῆ δπμᾶ [6 ἄστη δπᾶ 
Ῥεδοεία] σὰΐα ψ Βΐςἢ ἢ ββειηθᾶ ἴο θῈ ἰηδυρυγαιίίηρ, ἴπογα ψουἹὰ Ὀὲ τόσα 
σμδῆσε ἔοσ ᾿ἰπιβ6]ῇ ἴῃ σαττγίηρ οαἱ Ὠΐκ ῥΙΔη5 οὗ σοῃημαβῖ. 
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βου 6 5οδίίεσθά, δηᾶ (86 τερηδηΐ ἴὼ [υἀδῃ ΡοΓΒἢ ἢ 
Βυῖ (εάδ] δῇ [ἢ6 δοη οὗ ΑΒ Κι βα]α ὑπο [οβδηδῃ [Π6 50ῇ τό. 
οὗ Κατγοδῇ, Τῇου βῃδὶς ποῖ ἄο [ἢ]15 [Πϊπηρ : ἔοσ ἴῆοι! σρεακεϑῖ 
{4156]γ οὗὨ 5 Ὠγ,8ε]. 

ΟἨΑΡ. ΧΙ]. 1--. Ζελγιαοὶ τππγἦδγς Οεάαλίαλ απα οἵλός. 
Νοῦν [ἴἴ σᾶ ἴο ρ855 ἴῃ ἴἢ6 βϑνυθδητῃ τηοητῃ, ζλαΖ Ἰ5Ξῃτηδοῖ 4] 

τῆ6 586οὴ οὗ Νειῆαδηϊδῃ [ἴῃ6 βοὴ οὗ ἘΠΙ5ῆδηγα, οὗ (ἢ6 βεεά 
του], δηᾶ [πε ῥτης65 οὗ [Π6 Κίηρ, ὄνεὴ ἴθ τθη ψΊ Ὦ]ΠΊ, 
στὰς υηΐο ἀεάδ]δῇ [μ6 βσδοὴ οὗ ΑὨΙΚαῖ ἴο ΜΙΖρδὴ ; δῃηὰ 
τῇετα ΠΥ ἀἰϊα εαἱ Ὀγοδαά ἰορεῖμεσ ἴῃ ΜΊΖζραῃ. ΤΒθη ᾶζοβα 5 
15Ώπη861] [ῆ6 5δοῃ οὗ Νοίμδηϊδῆ, δηᾶ τὴ6 ἴδῃ τθῃ [ῃδῖ ΟΙΘ 
ψν ἢ Ὠϊτη, δηα βηιοία (θάδ᾽δῃ (ἢ6 βοὴ οὗ ΑδΙδῖ ἴδ 6 50η 
οὗ Θβδρῆδῃ στ [6 ϑνογά, δηα 516 07 Ὠ1πὶ, οτὰ (ἢ Κιηρ οὗ 
ΒΑΡ ]οΩ ἢδα τηλᾶδ ρΟνΟΓΏΟΣΥ ΟΥ̓ΘΓ ἴἢ6 ἰδηά. ΤΙϑῃτηδο] 4]50 3 
5ονν 411 ἴῃς 7ενβ τὶ ψεγα ἢ Πίηλ, ἐσοΣ 1 (οάδ] 4 ἢ 

16. 274 γεριρῃαρῃ ἐς δ κάσλ 2ε7γ251} Τ7Ἰομβδηαὴ πὸ ἀουδὲ πορξὰ ἴο ἰη- 
ἤμπεπος ἃ ὨΙρΗ-τηϊπἀεὰ πιδη ᾿κα δά] δῖ ὈΥ [15 ἀγρυταεηΐ [μαΐ ἢ ὨΪ5 
1Πὸὶ ἀερεημάεὰ [ἴῃς ψε]ΐασε οὗ (οβα ΨΠ8Ο τειηδὶηβά γεῖ ἴὴ ἴΠ:6 σου [ΓΥ. 

ΟΗΑΡ. ΧΙ. 1--3. ἸΞΘΉΜΑΕΙ, ΜΌΒΡΕΚΞ ΟΕΡΑΙΙΑΗ ΑΝῸ ΟΥΉΗΕΆΒ. 

1, ἐπὶ ἐλε ςευερὰ »ιοτλ} ἴῃτεςα τηοητὴβ δἤϊεσ ἴῃς οδρίατε δηά ἴἔνο δἴϊοσ 
1ῃς Ὀυχηΐηρ οὗ [δ6 οἱ᾿γ. 

σαηπ΄ ἐλε ῥγίμεος οὐ ἐΐδ ζί,9]Ὶ ὍὉῃε ϑερίυαρίηϊ οτἱῖβ (Π656 ψψοσάβ. Τί 15 
οδ]εοϊεά (4) [μὲ 1Ἃ{ [πΠ656 Ρῥγϊησαβ, 85 γψγῈ}} ἃ5 1βϑῆτηδεὶ, ῃδὰ σοτὴε ἰο (δάδ- 
Ἰιαἢ, της νἱβὶῖ ἴτόσω 50 ΤΏ ΔῺΥ ργοταΐηθηΐ ρεσβοηαρεβ νου] ἕνα αὐναϊκεησδά 
ἷῃ δῖ5 τιϊπά ἃ ϑβιβρίοίοῃ, ἔστοῦλ ΠΟ 6 566 ἰπαὶ ἢ6 ψ͵θ ἴῃ ἔδοϊ, 
ὙΠΟ ἴτε; (δ) ταὶ ἴ[π656 ῥυΐῆοαεβ σὲ ΠΟΥΘΙ δραίη τηθηςϊοηδά ἴῃ [ἢ 6 
πδταῖϊνθ. [Ι ἰ5 ἰῃεσείοσε ργοροββά ἴο τϑηάεσ ἢ ΗΠ 6Ὁ. (οὐ 2.}ε “εφα γογαἢ 
α»ρο οὗ λ6 2γίροες οΥ ἐλε ξίμρ; ἀρὰ τῃ5 ἴο τραϊκα τ[ῃ6 ψγ80]6 ἴο Ὀ6 ἃ 
ἀεςοπρίίοη οὗ Ἰϑῃτηδεὶ, απ ἴο βἰρηλν (αὶ ἢς νγὰβ Ὡοῖ ΤΠ ΟΓΟΙΥ οὗ τογαὶ 
Ὀϊ]οοᾶ, Ὀπὶ νγὰς αἰϑο οὔθ οὗ ἴῇοβα ψγῆο Παᾷ σουτι5611ςα δηὰ Δϑϑϊϑιεα ἴῃς 
Κίηρ ἴῃ αϑαϊτβ οἵ σίαϊβι [1ἢ (18 οαβϑε γε 541} τεηάδσ, ἃπὰ Ζεη: ηι67: τυΐἐἦ, 
δὲ». 

απμαὶ “λεγε {δεν αα] ἐαὲ ὄγεαί ἐορείδεν ἐγ 7154] Ποβερμυϑβ (4 φ. Χ. 
9) 5ρεδῖς οὗ (δά δ] δ 5 ἀείβης 655 βίαϊε 85 δ ϑὶπρ' ἔγτοστη Ἰῃηἰοχἰοδίίοη. 

4. 7216; αγοῖ ἤελριαεί.. απα 1λε 1272 γ62}] Τῆδϊ δἰθνθη πηδ βῃου]ά 
6 4016 ἴο ονείρονοσ δηάᾶ τησᾶθσ 50 ἰᾶσῦρα ἃ ὨυΏΡΟσ, ἱποϊυίηρ τηθῃ 
5. 1Ποὰ πὰ ΜΑΣ, 586 ν5 ἴῃδἱ ἴτοιῃ βοϊὴδ σδιῖιϑα [656 1.5 τουδὶ αν Ὀθοη 
ὝΏΟΙΙΥ οΒΝ [Πεῖγ συατά. 

8. αἱ 116 ἥἔειυς ἐλαξ τυεγε το λέ») ταδδηΐηρ, 4}1 (πα σγεσα ἴῃ [ἴῃς 
ἤουϑα ὙΠῚῊ Ὠΐ. Οη {πμεῖσ τείυγη ἔγοτη ἰῃς Ἔχε (ἢ6 [εὺνα αϑοα ἴο ΚΘΟρ 
(τῆς πἰγτὰ ἀδγ ὁΓ [86 βϑενθηίῃ τηοητῃ (Τίβτ) 85 ἃ ζαϑί ἴῃ τωθιθουυ οὗ 15ἢ- 
τηδοὶ᾿ ἀεεὰ (Ζεοϊι.. νυἱῖ. 5, ν111,. 10). 

-  Ξτεεξ Ξ 
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αἱ ΜΙΖραῖ, δπὰ ἴῃς Ὁμαϊάξδῃς (μδὶ ψεγα ἑουπα {πεγα, σηδ 
[06 τηθῃ οὗἉ Ψδγ. 

4---1ο. 17 εὐ»ηημεζς ζεγ}6᾽7 γιασεαεγές απαᾶ εαγγίες 97) εαῤέέίσες. 

4“ Αμὰα ᾿ξ οδηῖα ἴο Ρ855 ἴπ6 βϑοοῃμᾷ ἀδὺ δῇεσ ἦς Ὠδα [απ 
5 (εδάκδ]ϊαῃ, δῃηᾶ ἢο τηδη Κηδν Ζζ, [μἴ [Πογα Ἴδης οετίδίη ἔτομι 
ΘἤΘΟΒοῖα, ἤτοῦ ΘΗΠ]ΠοΝ, δηᾶ ἔγοπι ϑδιηδτια, ἐύδηε ΤουΓΘΟΟΓΟ 
ΤΏΘΏ, Βανίηρ [Ώ6ΙΓ Ὀεδατάς βῆδνεῃ, δηᾷ [Π6Ὶν οἱοίῃο5 τθηΐϊ, δηὰ 
Πανίηρ ουὐ ΤΠοτάβαῖνεβ, ἢ οἴετηρβ δηὰ ἱποθηβα ἴῃ {ΠΕΙΓ 

6 ὨΔηά, ἴο Ὀτηρ ζάορ 19 ἴῃ 6. Ὠουβ6 οὗ ἴ6 10ᾺΡ. Απά 15}- 
Τ286] [ῃη6 δοη οὗ Νειῃμδηϊδῃ ψεηΐ ἔοσίῃ ἴσομῃ ΜΙΖρδἢ ἴο ταβεὶ 
16, ΕΘ ΡΙηρ 811 δοηρ δἃ5. 6 ψεηΐ: δπά 1ἴ οδηδ ἴο Ρ498, 
85 ἢ6 τηρεῖ ἴἤοϑτη, ἢ6 5414 αηἴο ἴποῖὰ, (οτηθ ἴἰο δαδ δῇ [ἢς 

7500 οὗ ΑὨΙΚαῖ. Απαά 1 ν5 50, ΏΘη ΤΠΕΥ οαῖὴς πο [δ 
τηϊᾶξι οὗ τῆς οἷἵγ, ἴμαὶ ΙΞΏτηδΔ6] [η6 δοὴ οὗ Νείπδηϊδῇ 516} 
(με, σηα καφί ἑάόρι ἰηῖο ἰμ6 τηϊάβι οἵ τ[ῃ6 ρῥἱξ, με, δῃᾷ τδ6 

4-10θ. ἨΞ ΟΟΜΜΙΤΒ ΕΥΚΤΗΕΞΚ ΜΑΘΘΑΟΒΚΕΘ ΑΝῸ ΟΑΚΕΙΕΘ ΟΕΕ 

ΓΑΡΤΙΝΕΞΘ. 

4. ἐλε «“οὐμα] ἀα»...απα πὸ γᾶν ἔμειυ Ζ1] ὙὍῊΘ Ἰοπρ οοῃοσαϊσηοηΐ οὗ 
16 τηυσχάοσ βἤονϑ δὶ ῥγθοδυϊοης ἰβῆτηδοὶ τηυβὶ ἤᾶνα ἴδίκθη, ὄνθῆ 
1πουρἢ Ἧ͵ ΒΌΡΡΟΞΒΘ, νῃ] ἢ 15 φαϊΐα Ροββῖῦ]ς, [Βαϊ ἴῃς ἐογίγεββ ἱῃμαυιϊοά 
ὈΥ (εάδ] δῇ νγὰ5 ποῖ ἰηβ:46 [Π6 ἴον. 

δ. γον δλεελθρε, ,ογε δλίζολ, αμάᾶ ώᾳς 5 α»α 724] Ὑδεθς γος 
ἴονγῃβ δὲ ἰῃ Ερδγαίπη. Θῃεοδεια (186 ϑγοδαγ οὗ [οἢη ἰν. 5), πονν ίδέμξ, 
ἷ5 ὈεΔΌ ΑΙ] διπαίθα ἴῃ ἃ να] ]οὺ Ὀείνθοη {86 τηουηϊδίηβ αοηζίπι δηά 
ΕΑ]. Ἐογ ΘΒΣΟΉ, 566 ποία ου οβδρ. υἱῖ. 12. [1 ἸΑΥ̓Ύ 18 τηῖ]65 βου οὗ 
ΘΒ ΘΟΏοτΩ, Μ ὨΟἢ μούγενεγ 15 ΩῸ ΟὈ]θοςοἢ ἴο 115 Οσσύγταηςα ἴῃ [ἢ ρῥχεϑθηῖ 
πδιταῖϊνε. Οἷς ΜΘ. οὗἉ (86 ϑερίυαρίπί Βούνενεσ, ΔΡΡΑΥΕΠΕΥ͂ ίοσ (815 
τϑᾶβοῃ, ταϑᾶβ. ϑαΐθμ, ἃ ἴον. νι ἢ ἀρρϑᾶῖθ ἴο ἢανα Ὀδθῃ οἷοβα ἴο 586- 
σεται. 

λανέηρ ἐλεὶγ. ὁεαγας «ζανε», α»πα ἐλεὶν εἱοέλες γερ ἴῃ εἶση οὗ τιουζοίην 
ἴον {6 ἀσείχυςσου οὗ [λς ΤΕΙΡΙςΟ. 

λαυΐμρ' ἐμ ἐλεριοοῖυε5}] 8.66 ποῖς ου σβδρ. χνὶ. 6. 
οὔεγίρρε α»α ἑμεῦησε) ὃ ταϑαὺ οἴοσίηρ αρα ἑμοζσθ. ἘροΥ ἴπε ἔσο Σ 

566 ποῖβ οὔ οὔδρ. χυΐἹ. 26.ἀ. πο ι]οοαν 5δογῆσεβ σγεσα 411 (Βαϊ οουἹὰ 
ΠΟΥ 6 οἤετεά, 845 ἴῃς οἱγ ρῥἷδος δ νὩ]Οἢ οἴ μεσβ γνεσα ροιτηϊοα (εαϊῖ. 
ΧΙ, 13, 14, 17, 18) ῃδά θδθη ἀεβίσογϑα. 

6. τυεεῤήγιρ αἰ αἰρ710} 50 85 ἴο ἐεἸ]ρ δαυδὶ σοησογῃ 1} θοαὶ ἕο ἰΒς 
ίαϊα οὗ [86 Τερὶς, δὰ ἴμὰ5 Ρυϊ [Πόπὶ οἱ {Ποὶχ ρσυατά, 

Οον»ις ἐσ Οεάαζξα} Ῥτοραθὶν 88 ρονεσθοσ, ἴο βοὴ ἐδμογείοσε ἴμ6Ὺ 
5ῃου 14 5ῆῃανν τεβρεοῖ δηᾶ ΟΗ͂ΣΣ ρτεείίηρ, 

Ἱ. “λνιαεί ἐήε 5ο»ε οὗ Μείλανέαλ εἶσιν ἐλερε] ἨΠ5 οὈ]εοὶ ργοραθὶγ 
νν 5 [πνο ο]α ; ῥ᾽αηάετ, ἱπο!ἀϊηρ σαρίνοβ, απὰ ἴο ἵκεαρ (δ Ἰδῃὰ 1 ἃ οίδιε 
οἵ ἀπγαβῖ, 80 85 ἴο Πεὶρ ουἱ Βδδ]15᾽5 δι ίτίους 5}: 65. 

“δε 21] ἐλ οἰβύθχα. 
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ΤΘὴ [παΐ 2027γ6 ἢ ἢ. Βαυΐ ἴεῇ ΠΊ6 ἢ ΨΟΙΘ ΓΟἸΠα ΔΙΠΊΟΩΡ 8 
ἴδ τἢδὶ 5δϊ᾽α υηΐο 1ϑῃσηδεαὶ, 51. Ὺ 5 ηοΐ: ἴῸσ ὅἷὲ ἢᾶνθ ἰτθᾶ- 
ΒΌΓΘ5 1η [6 Πε14, 97, ψμοδῖ, ΜΨ ΟΥ̓ Ὀατΐθυ, δηᾶ ο οἱἹ, δηὰ οὗ 
ὨΟΏΘΥ. 80 6 ἔογρατε, δηᾶ εν τΠδη ποῖ διηοηρ {ΠῸΙΓ 
Ὀτείῆσθη. Νον [ἢ6 ριῦ ψΒεγοῖη ΙΒῃτηδ6ὶ δα οδϑῖ 4]1 [ῃ6 ο 
ἀοαα ῬὈοάϊος οὗ [6 τγδη, οι δ δᾶ 5141 ηὴ Ῥεδοδυβα οὗ 
Οεάδ]δῃ, τὐας τὲ ΟΝ Αβ8 ἴῃς Κίηρ Πδᾶ τηδάβ ἴου ἴδασ οὗ 
Βδδβδᾶ Κιηρ οὗ 15:86]: σμαᾶ ἸΞὮχηδοὶ [6 βοὴ οὗ Νείμδηϊδῃ 
ΔΙ1οα τὸ το {λερε ἐλαΐ τὐέγε 5'λῖὶη. ὙἸΒδη ἸΒῃσηΔ61 οδιτ θα 1ὸ 
ΔΊΔΥ οδρίϊνα 411} (ἢ6 τεϑιίάπθ οὗ 1ῃΠ6 Ῥξορὶβς {παΐ ζυζγέ Ἰὴ 
ΜΊΖΡΔὮΗ, ἐνῶι ἴῃς Κιηρ᾽5 ἀδιυρῃίεῖθ, δηα 411 [Ώ6 Ῥεορὶθ [Πδΐ 
το δ 64 τη ΜΊΖΡΑἢ, νὨο ΝεραζΖαῖ-δάδη ἴΠπ6 οαρίαϊηῃ οὗ [ῃ 6 
συλτὰ Πα σοτητηε4 το (κάλ! δῃ, [ΠΕ 5οη. οὗ ΑΒΙΚαῖα: δπὰ 
Ιϑῃσηδοὶ [ῃ6 5σοὴ οὗ Νειβαηιδῆ σδιτεα ἴΠΈ ΔΔΥ ΟΔΡΈνΕ, 
Δηά ἀερατίοα ἴο ρβὸ ονεσ ἴο ῃ6 Αῃητηοηϊία5. 

11--ι8, 774 οαὐίζυες γέ γεδομεα ὧν 7ολαμαη, ἀγα ἐλεγ 
2γέξαγε 10 766 1ηο ΞΡ 72 ί. 

Βαϊ θη Τομάπδῃ [6 5οηὴ οὗ Καγϑδῇ, δηᾶ 411] [6 οδρ- ᾽ς 

8. τὸὖό ἦαῦε ἐγεας745)] τῶ λαῦύε Ὠϊά 61: δΒίοσθθβ. [Ι͂πἢ (πὸ ΕΔϑὶ 1 15 ἴο 
[815 ἀν ἃ σογησηοῃ ουβίοτα ἰρ 1.58 ““νν 6115 οΥ οἰδίεγῃβ ἴοσ ρταὶπ. [ἢ ἴμετι 
186 δυηλεδῖβ βίοσε {Π 6 ῖσγ Οσορ5 οὗ 811 Κίπα5 αἴτοσ (Π6 σταίῃ 15 ᾿ησεβηβᾶ δηὰ 
ψηηονεά. ὙΤλεβα οἰβίθσῃϑβ ἃγα ο00], ρεσίεο } ἀτγ, δηά τἰρμῖ, ΤὨς ἴορ 
5 Βοστη ει Α1}}γ 5εαϊεὰ τυ Ρ]αβίεσ, απ σονεγεα γ1ἢ ἃ ἄθερ θεὰ οὗ εδγι. 
ΓΘ οσυκξίοτῃ ἐχιοη δα [σου ρἢ [86 (Αγ δριηϊδηβ οὗ Νουί Αἴοδ ἱπίο 
φραΐη,...ὙΒΕδα ἴδῃ σηθη δὰ ἀσιθι]655 [μπ5 Π1α {Πεῖγ ἰσεαϑυσεβ ἴο ἀνοϊά 
θεΐῃρ᾽ ΡΙαπάετεά ἴῃ [Παΐ {{πλ6 οὗ αἰΐετ Ια] ββηεββ; δηᾶ 1Π ἃ 51 τ} 18 {πα 
1ἰουπά ΡΕΟρ]ε βἰοσίηρ' ἄὐναν σταίη ἴῃ οἰβίεσῃβ ἔδυ οαΐ ἴῃ [Π8 ΟρΈἢ ΘΟ, 
Ὀεΐψεοη ΑἸερρο δηᾶ Ἡδῃγδίῃ, δπᾶ [ΏΕΥῪ ἰοἹὰ πὰ 1 νγὰβ ἴο ἢϊ46 11 ἔτοσῃ 
186 ρονεγῃτηθηῖ ἰᾶχ- σαί Πθτεύβ... ΤΉΘΥ νου] ποῖ δηβνγο ἴῃ ἃ νγεῖ σο ὨΓΥ, 
Ὀαΐῖ ἴῃ [ἢ 656 ἀτγ οἸϊτηαΐεβ βίοσεβ ἤανα Ῥεθὴ ἰουῃά ααϊὶς ἰγεβἢ δηὰ βουμὰ 
ΤΩΔΩΥ͂ γοᾶγϑ δίϊοσ ΕΣ ψΕΓῈ ἴῃι5 Ὀυτεά, ἢ Ὑδοηηβοη (736 Ζαμά αηά ἐλε 

δ ΤΣ ΚΠ ἦε τἴριοτο, 
ἩΡΡΕρΗ; 7 Οδάαϊαλ} ὉΥ ὕι0 Βἰάθ οὗὨἨ Οσεάαϊϊαλ, 1.6. [μεἷγ σοῦρβοβ ρἰδοϑά 

᾿᾽εβίάα 15. 
4ςα ἐλε Ζΐηρ λαά νια(4}" ΤῊΪ5 ΡἱΓ 15 ποῖ τηθηξοηβᾶ ἴῃ ἔῃ Ἡ]βίοσίοδὶ 

Βοοκβ. ΗἩονάενεσ, γα ἴα ἰο]ὰ (1 Κίηρβ χν. 22 ἀπά 2 (ἤσοηῃ. χνἱ, 6) 
18αὲ Α534 οαυξεά ἴῃ τηιδίοτίαὶβ οὐ Ἑδιθδῆ, ΜὨϊος Βααβῆα μδά 7π5ὲ Ὀυ1], 
ἴο θῈ σειῃουϑά δηά ιιϑβεὰ ἴοσ ἔουι{γἱησ ρα ἀπά Μίζρδῃ. 
Με ἐξ τοὴϊὰ ἑάεης ἐλαΐξ τυέγέ οἰ} [6 ἴῃ 6 ψε}} οὗ σανῶροσα 1 (μα 

Τηάϊδῃ στουτίην οὗ 1857. 
10. αἱήλε γερίάμε ο7 1} 2εοῤ[ε ἐλαΐ τοέγέ ἐγε 7ὲ χα} Τὶ σουϊὰ ΔρΡΡϑβασ 

ἴτοσα (6 ἔ1ὴ655 ΠῚ ψ ΏΙΟΣ [6 ῥσχονίοιιβ ραυγίου αγθ ἀγα σίνεη παὶ 
7εγεσαῖδῃ (ἀηἃ ΡτΟΌΔΌΙΥ Βασαςῃ 4150) θεϊοηρσεά ἴο τ }5 διπηθετ. 
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᾿ς 181η5 Οὗ [ἴΠ6 ἔογοδθϑ ἰῃαΐ τυ67γ6 τ πη, Ὠρασά οὗ 411 {π6 δου] 
τῷ ἰἢδϊ Ιϑῃῆτηδοὶ [ἴῃς δοὴ οὗ Νείδαηϊδῃ δα ἄοῃθ, ἤθη πο Ὺ 

ἴοΟΚ 411 [86 τηθη, δηα πεηΐ ἴο ἤρδι νι ἢ Ιβῃγηδ6ὶ [6 508 
οὗ Νοιῃαῃϊδῃ, δηα ἔουῃα ἤϊτὰ Ὀγ ἴῃς ρστθαὶ ψαΐοιβ ἰπαὶ αγέ 

1.3 ἴῃ ΟἸΡθοη. ΝΟΥ͂ ἰΐ οαηδ ἴο ρ455, ζζαζ ψῇθη 4]1 [86 Ῥβορὶε 
ΨὨΙΟἢ τὐεγό ΜΠ ΙΘἤτηδ οὶ βὰν Τομδηδη [Π6 5οὴ οὗ Καγεδῇ, 
Δηα 81] [η6 οδρίαϊηβ οὗ ἴῃς ἔοτοβϑβ ἰῃδὲ τυος ψατἢ μη, ΤΏ Θη 

14 ΕΥ̓ ψΕ͵Ὲ ρ]δα. 80 41]}] [ῃ6 ΡΘΟρΡΙ6 μδὲ 1βῇῆχωδοὶ δά οδγτιθα 
ΑΔΥ σαρνο ἤο ΜΊΖΡΑΗ οαϑὲ δδοιυΐ δῃηά τείυσηθά, δηὰ 

τς Θηἑ πηΐο Τοἤδηδη [Π6 βοὴ οὗ Καγθδῆ. Βαϊΐ 1βῃτηδοὶ τῆς 
500 οὗ Νοιίῃδηϊδῃ Ἐβοδρεά ἔτοη [ομδηδη ἢ εἰρϊ τθῃ, 

:6 Δα πεηΐ ἴο [ἢ6 Ατγτηοηϊίεβ. ΤΏδη ἴοοϊς Τομδηδη ἴπῈ 50 
οὗ Καγεδῇ, δῃηά 4]} [ῃς οδρίαϊῃβ οὗ ἰἢ6 ἔοσοεϑβ [πδΐ τύϑγέ σι ἢ 
Ἀ]π|, 81} [Π6 τετηηδηΐ οὗ [ῃ6 ρῬεορὶα ψῇοσῃ ἢθ δᾶ τεσοονεσεᾶ 
ἤοτῃ ϑῃτημδαὶ [ῃ6 βοὴ οὗ Νειμαῤιδῃ, οτῃ ἹΜιζρδῆ, δῖεσ ζλαΐ 
6 δὰ 5]αϊη (σεάδ] αὶ [ῃ6 βοὴ οὗ ΑΒ καῖη, δζεῦε ταΙΡ ὨΥ τ ἢ 
οὗ ψαᾶῖ, δῃ!ὰ [Π6 ψόογηθῃ, δηά [π6 ΟΠ] άἄτθη, δηα [6 δ ἢ 5, 

1) ὙΠοΟΙΩ ἢ6 Παὰ Ὀτοιρῃΐ ἀραΐη τοῖα ΟἸΡΘΟοη : δηᾶ πον ἀε- 
Ρᾶτίβά, δηᾶ ἀνεὶς ἴῃ ἴῃ6 Βαριδῦοη οὗ ΟὨἰτηἤδιη, ψὨΙΟἢ ὡς 

11 18. ΤῊΞΒΞ ΟΘΑΡΤΙΝῈΒ ΑΒΕ ΒΕΒΟΌΕΡ ΒΥ ἸΟΗΑΝΑΝ, ΑΝῸ ΤῊΕΥ 
᾿ ῬΕΕΡΑΒΚΕ ΤῸ ΕΞ ΙΝΤΟῸ ΕΟΥΡΤ. 

12. ἐλε ργεαξ τυαΐίέγς ἐλαΐ γε ἐγε Οἴδεο} Αἱθεοῃ (186 τηοάετγῃ 2} 9. εδ), 
ἃ ΟἿ οὗ (ες ῥυίβϑίβ (7 ̓δῇ. χυῇ]. 25, χχὶ. 17) ἴῃ [88 106 οὗ Βεη]ασαηΐῃ. 
1 Ξἰαηἀβ οὴ οἠδ οἵ ἴῃς Η11}}|5 ψ ]οἢ δρουπα ἴμεγα. Οἡ [ἢ εαϑὶ οὗ 1 “"ἰς 
ἃ οορίουϑβ 5ρηησ...1η [ἢς ἔτεοεβ ἔασίμεσ ἄοννη ἃσα [ἢ τα ῃλδῖηβ οὗ ἃ ΡοοΪ οἱ 
(ΔΚ οὗ σρῃβί θυ] 5126. ΤᾺΪ5 15 ἀου 1655 ἴΠ6 Ροο] οὗ ΟἸθεθοη δὲ ψ Ὡς ἢ 
ΑΒῬηδσ δπᾶ 7οαῦ τηρεῖ (2 ὅδπι. 11. 13)... ἤεσε, οσ δἱ [ἢ βρείηρ, ψεσα τὴς 
στεαὶ ψναΐεγβ (οσ {Π6 γτα7:») νγδῖθυβ) αἱ ψ ἰο ἢ [ οἤδηδη ἴμ6 βοὴ οὗ Καγεδῃ 
ἰουπά τῆς ἰταϊῖον 15 τηδεὶ." .«5,.,. 16, Φίε. Ατί. Οίδεονι. 

14, εαεὶ αὐοιεῖ] ἰατηθα τουπὰ. Τῃς οἱὰ ἘΠΡΊΞἢ Ῥῆγαβθθ τῇδ ὈἊς 
1Πυβίγαίθα ἔτοπὶ ἴῃς νυχι Ὡρϑ οὗ Το σονεσ (132 5---ὶ 408 ΠεΑ1]γ). “ὙΒεη 
(δ: 1 4}1 τε νοι] αόοι.᾽" Οογι πε. Αν»ιαρς; διὰ δ᾽ ῬΆΡ ϑιάμεγ 
(1554---1 586) ““Μυπίάοσιβ σου] ἀοε ἢο τῆοσε θαῖ ρεγϑγδάα [6 τλδυηοῖς 
ἰο εαεέ αὐοιέ ἀσαϊης." «4γεαάζα. 

1δ. ἸΞῃτηδοῖ, να 566 ἔγοχῃ {Πὶ5 νϑῖβϑ, ἰοβδί εἰσῃϊ τζϑη ἴὴ [86 δῃηοουηῖοσ. 
τυεγιέ ἐο 116 «Α»ηΡΙΟ7,115] (Οὐταραῖε Χ]. 14. [{ 15 ῥσόρδῦ]6 ἴπαΐ τὴς 

σοπηθοίίοῃ οὗ Β44115 ὙΠ} [6568 δοῖβ οὗ ἰχθδοῦθσυ νγ85 ἴῃ ρατί αἱ ΔΩΥ ταῖθ 
[Π6 σαι58 οὗ [ἢ6 τηϊδξέοτίαηεβ ῥγεαϊοίεα ἴοσ Ατηπιοη ΟΥ̓ Τεσεαϊδῃ (χ]ῖχ, 
1-6) απα ἘΖεΪκΙ6] (χχν. 1--7). 

16. »ηἰρλίν γρ167: οὗ τυα7 Ἡδποθ Μὰ δάση ἰμαὶ ἰἤθτα οσα ΞΟ] ἀΐοσς δἱ 
ΜΙΖρΡΔῊ νὮο, εἰϊ μοῦ ἔσοσα (6 βυάάδη ρϑηΐς, οὐ ἤοτῃ ἀἰβαβεδοιίοη τονγαζάς 
Οεαα]ϊδῃ, μαὰ πδάθ πο βίαῃηά δραΐϊηβί [ϑῃτηδεϊ ἀπά ἢἰβ βιῃ81}1] ἔοσςα. 

117. 11ε δαῤἑξαϊέορ» οὐ Οἀέγεδανι, τυλίολ ἐς ὁγ δείλ-ζελουι] ἙἘοχ Ὁ ἕτὰ- 
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ὉΥ ΒεΙ-ἸΘἤετη, ἴο ρὸ ἴο δηΐοσ φιζο Ἐργρί, θδοδιδα οὗ [δε ιτ8 . 
ΟΠ δ] θδῃβ : ἴοσ [ΏῈΥ σψετα αἰταια οἵ (ἤδη), θεοδυβε ἰβῃτηδεοὶ 
ἴῃς 5οὴ οὐ Νειδαηιδῃ δά 5δίη (ἀδα δ] δὴ [6 βοὴ οὗ ΑΒ Κϑιίη, 
ψΏοτὰ ἴῃ6 Κιηρ οὗ ΒΑΡΎ] Οοὴ τηδαδ ρονόσηοσ 1ὴ {ΠῸ ἰαηά. 

ΟΗΑΡ, ΧΙ,11. 1---ό6. γρλαπαη αμά {ἦε οὐἦέγς 5εοξ ζζγοιρῆ 
“ΖρερῖαἪ α ἀεαγαζέοη οὗ Οοα'ς τοῦ. 

ΤὭσδη 8}} [ῃς οδρίδιηβ οὗ [6 ἴοσοθϑ, δηᾶ Τομδηδη [η6 βοῃ 42 
οὗ Κατγϑδῆ, δῃά 76Ζδῃϊδῃ ἴ.6 5βοῃ οἵ Ηοϑῃδίδη, δῃᾷ 411 [ῃς 
ῬΘΟΡΙῈ ἴτομῃ ἴμ6 ᾿Ἰεαδὲ ὄνθεὰ ὑηΐο ἴῃ6 ρτεαΐθδί, σδῃθ ΠΘΔΓ, 
δηά ςαἱᾷ υηΐο Γἐτου δ (ῃ6 Ῥτορδεῖ, 1,εἰ, νὰ Ὀεβθθοῦ ἰἢ66, 
ΟἿΣ ΒυρρΠοδίοη Ὀ6 δοςορίθεα Ὀείοσα ἴΠ66, δπμα ῬΧΑΥ ἔοσ ὺ5 
υπΐο {Π6 ΤΟΒΡ (Ὦγ Οοά, εὐόρ ἔοσ 411 (ἢϊς5 σεσηηδηΐ ; ((ου νψε 

Βατὰ (ἴοσ νοι ΒΟ ενεῦ ἔπεσα 15 4150 δῃοίμποσ σγϑδαϊηρ ἴῃ (6 Ἡδςρ. - 
Ολεριολανῃ), ἴῃς βοὴ οὗ Βασζὶ}]αὶ, 5ε6ὲ. 2 ϑ8ῖῃ. χίχ. 37, 38. 1ἴ ννὰβ ἡδίυγσαὶ 
ταὶ Τυανϊὰ 45 ἃ τηδιῖς οὗ ρταίϊτυἋ46 5ῃου]α μάνα ρίνθη Ἀπ, ἃ5 ἈρῬεδυβ 
ἔτοτη [15 ραββᾶρε, ἃ ροσίίοῃ οὗ Ἰδηα νυ οἢ, Ὅσϊηρ 1ῃ ἴῃ 6 ΠοΙρῃουγβοοά 
οὗ ΒεΙΒΙΘἤοια (ἢ Κιηρ᾽β ὈΙΓΓΠ-ῬΪδσ δ, σοΔῪ Ὀ6 Ξυρροββα ἴο μανε Ὀεϊοηρεοά 
ἴο δία. Το ΗδθΌ. ἴοσ μανιϊδθοη (ρεγϑζλ) οσουγσα ἤδτα ΟηΪγ. ΤΏ 5θηβα 
ἨΟΜΘΥΟΥ ἰδ ὈΧΘΓΥ οἷθαγ, νἱΖ. Κῆδη, οὐ (δγανδηβοσαι. ““ἽἼῆδ πδεὰ οὗ 
ΘΒ οῖτοσ Ἰοθὰ ὙΟΥῪ δαυγ ἰο {ΠῸ ἐγεσοῃ οἵ τυᾶδς δηά βίμηρ]α Ὀυ]]άϊηρε οὗ 
ναιγϊηρ 5126, ΚΟ 45 Κῆδηβ, ΨΏΙΟἢ οεγεά [ῃ6 ψναγίδγεσ ἴΠ 6 Ῥσοίϊθοίίοη 
οὗ ννα]ὶ]ς δῃῃὰ ἃ τοοῦ, δηὰ ναῖοσ, Ὀπΐ π|16 τόσα... ΕΥΌσὰ ἱτητηθσηοσίδὶ 
ΔΗΓΑΌΣΥ ἰἃ μὰ5 Ὀδδῃ ἃ ἵανουγία τος οὗ Ὀδηδνοίεποα ἴο ταὶβα δυο ἢ 
Ρἶδοεϑ οὗ 5ββεϊίεσ." ὙΤὮς βρεοῖδὶ ἘΠ } οὗ τηἰ5 ΚἬδη ΙΔῪ ἴῃ 115 θεΐπῃρ' οῃ 
(ἢς γστεαὶ σάγάνδῃ στουΐε ἴο Εργρί. ϑύοῃ ψὰ5 ἴῃ 1πῃ, δηά ἴῃ [μδΐ νὉΥῪ 
περ ρουτμοοά ἴοο, ἰῃ ΜΏΙΟΒ' “ἴΠετα νγὰβ ὯῸ σοοτῃ ̓ ἴοσ [πε σροίμοσ οὗ 
οὖσ σὰ δηὰ Τοβθρἢ ͵υκὲ Ὀείοτο (6 Νδιϊνι (Γι]κα 1. 7). 

20 φὺ ἴο ε»227) ἑκπίο Ερ»ῆ] ἴο ρσεραᾶγβ ἴογ {86 Ἰουῦγηου ἱπῖο Ἐρυρί, ἃ 
ἸΟΌΣΠΕΥ νν ΠἸοἣ, δοοοσάϊπρ ἰο 6 τοὶ ψογάς οἵ [ῃ6 Ὡδχί νϑῦβθ, νγὰ5 πη ογ- 
Δ Κοη ἔγοτῃ ἔθασ οὗ ἴῃ (μαϊάδθαηβ. 1 βεειηθδα Πκοὶγ παῖ [Π6 οὐ σεακ 
νὩϊο ἢ Βαὰ (ΑΚϑὴ ρἷδος ἴθ οοηπέχίοῃ 1 [ἴῃς ονεγίμτον δηᾶ ἀθδαίῃ οὗ 
[(ἢ6 φρονούηοσ δρροϊηιεᾶ ὈΥ̓͂ {με Κίηρ οὗ Βαρυοη, τοῖρῃς Ὀ6 σενεηροα 
συ Ππουῖ τρσο ἀϊβοσιτηϊηδίίοη ὈΥ [μδᾶἴ τοηδγοῇ. 

ΟΗΑΡ. ΧΙᾷΡΠΠ. 1--6. ΤΟΗΑΝΑΝ ΑΝῸ ΤῊΒ ΟΤΉΕΚΒ 5ΕΕῈΚ ΤΗΒΟΌΘΗ 
ΤΕΚΕΜΙΑΗ Α ῬΕΟΙΑΚΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟΟΡ᾽ 5 ΜΙ}. 

1. )εκαμκίαλ, ἐδε το, 9 Τἴοςλαΐαλὴ ῬτΟΡΑΌΪΥ ποῖ [πε 7εζαηΐδἢ οὗ 
σἤδρ. χὶ. 8. Ιῃ χἱ. 2 6 15 οδ]]οα Αζαγίδῇ, αὶ πάπα Ψηΐο ἢ (ἢ6 
ϑερίυαρίπί Παγα αἶβο μᾶ5 ἰῃηβίεδαά οὗ Γεζαηίδῃ. [{ 15 (ἢπ1ι5 ροββί 16 (Πδὲ 
1.6 Ἰατίοσ πδηα ἴῃ {Π15 Ρυἷδος τηᾶὺ Ὀὲ ἀτ ἴο ἃ ΓΟΙΣΊΣΣ ψῦο ἐδουρῇὶ ἰδδϊ 
10:6 πᾶρλθ5 οὗ σαρίαϊ 5 δα τηιϑί σου ϑρομα 85 Οἱ Οβ ον 85 τοῖρς Ὀς ἢ 
(Π6 115ῖ 1π σἤδΡ. χὶ. : 
Ρονε ἐδέ Ἴεαε δυέε τεγιΐο ἐλ ργέαίεε 1.6. 411, νους Ἔχοθρίίοῃ. 
2. ὅδε αερεῤίεα] ἰἰϊεταῖγ, καἰ, 8866 ποΐίβ οἢ ΧΧΧυῦιϊ. 7. 
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3 816 ἰεῖϊ ὀψέ ἃ ἔδε)ν οὗ ἸὭδηγυ, 85 []π6 Ἔγεβ ἄο ὈῬεῃο]ά τ15 ) ἰδὲ 
[ὴ6 ΤΟΒΡῸ [ΠΥ Οοα ΙΏΔΥ 506} ι15 [ἢ6 ΨΑΥ ὙΠατγαίη νγ6 ΤΩΔΥ 

4 ΜΑΪΚ, δηᾷ [ἢ6 {Πϊπρ (αὶ γψγὰ δ ἄο.. ΤὭΏξη Τογειιϊδῇῆ [ἢ 6 
Ῥτορεί 58:4 υπηΐο [ἢ6πὶ, 1 πᾶνὲ μεαγὰ γοβ, ὈδΠο]ά, 1 τοῦδ 
ῬΙΑΥ υπίσ' ([ῃ6 ΤΟΚΡ γουγ (οα δοοοσζαϊηρ ἴο γοῦτγ' ψοχάβ ; 
Δα [ἴ 5411 οοΐηθ ἴο ρ885, ζλαξ ψῇΐβοθνεσ [Ὠϊηρ [6 [0 ἘΡ 
561} δΔῆβεῦ γοῦ, 1 Ψ|] ἄδοϊατα ΖΖ υηΐο γοι ; 1 Μ11]1 Καεαρ 

5 ΠοΙΒηρ Ῥδοῖκ ἔτοα γο. ἤδη [Π6Υ 581] ἴο ΓΤ γοπιδῃ, ΤῊΘ 
ἼΤΟΒῸ ὃδ6 ἃ ἰτὰ6 δηά [Δ } 1] νι Π655 Ὀεΐνθοη τι5, ἢ νὰ ἄο 
ποῖ Ἔνθ δοοοσαϊηρ ἴο 41} (]ηρ5 2297 ἴ[ῃ6 ψῃοἢ (Π6 ΓῸΒῸ ΤΥ 

6 (σοᾶ 5841] φεῃμὰ [δὲ ἴο υ5. ὙΥ̓ΒΘΙΠΟΥ 22 δ ροοά, οΥὁἩ ψΏΘΊΠΟΥ 
7 δέ ενὶ], ἯῸ Π}1} οΟὔδΥ ἴῃ6 νοΐϊοε οὗ [ῃ6 ΤΡ οὖ Οοά, ἴο 
ψν Οπλ Μὰ 5ε πα ἰἢδ6 ; [δῖ 1ἴξ τηδῪ Ὀ6 ψ6}} ψ ἢ π15, ΜΏΘη στα 
ΟΌΘΥ [ἢε νοῖος οὗ [η6 ΤΟΒΡ οὐὖγ Οοά. 

ἡ---22. Οὐδ᾽» τοῦ ἧς ἐλαΐ ἐζεν «οί γεγιαῖγ ἐγ {2417 οτύπ 
ἐαηί, 

γ) Αμπά!τοδίηξ ἴο ρᾶ55 δίϊεσ ἴδη ἄδυϑ, ἴῃαὶ [ῃ6 νοτγὰ οὗ τῆς 
8 [ΒΡ οϑὴθ πηΐο ογεηδῆ. ΤὭδη οδ] δὰ 6 Τοῃαηδη (ἢς 
5οὴ οὗ Κατοδῇ, δηὰ 411 (ῃ6 σδρίδιηβ οὗ [ἢ6 ἔοστοθϑ ψῃϊο ἢ τύξζέ 
ἢ τη, 8Δηἀ ἃ]] [ἢ 6 ΡΘΟΡΙΘ τοσι ἴῃ6 ἰδαϑῖ ονθὴ το [Π6 ρστοαδῖοϑί, 

ο Δηἀ Ξαἰά υηΐο (ἤδη, ΤῊς5 581: [ῃ6 ΤΟΕΡ, [ες Οοά οἵ 5τδε], 
ἀηΐο ΜΏΟΙΩ γὰ βθηΐ τὴδ ἴο ῥγεβθηΐ γΟΌΓ ΒΌΡΡΙΠοδοη Ὀείοτα 

το Ἀΐτα : ἰἔ γα Ψ1]1 5111. δ 146 ἴῃ 1τηἷς Ἰαπά, [θη ψ1}} 1 Ὀι1]4 γου, 

8. ἐλαέ {ἦε Ζογαῖ ἐὰν Οοά »ιαν τάσιν 1.1 Ὑμα ἄδϑῖτε ἴο αϑοογίαϊῃ 
Οοάνβ νἹ1}} ἐχρτεββεά ἤεσθ, θνβὴ ψΏεη σοχηρατοά 1 τΠεἰγ ἀϊξοθεάϊδηςς 
ἴο ἰῃδὲ ψ}11}} θη ἀεοϊαγοα (ομδρ. χἰμ]. 4), πεεὰ ποῖ ἱτυρὶν ὨγροογῖσΥ 
ΤΉΘΥ ΠλΔΥ ἢανα τηδάα ὮΡ {Πεὶς ταϊπᾶς (Παΐ 1 νγᾶβ ὨΘοΌββασυ ἰο ἤξε Σηῖο 
Ἐργρῖ, δῃηᾶ, αϑϑυτηϊηρ ἰδ [5 τεϑοϊα οι που αὶ θὲ σοπβττηθα ΌΥ ἴπὸ 
ἀϊνϊης τέϑροῃβε, ἀεβίγεα ΟἹ] ἴο Κπον ψνμδΐ Ρᾳγιοαϊαν οουγβα {Π ΕΥ̓ 5μοῦ]α 
δάορϊ ἰῃ δοσογάδπος ψἱ 11. 

4. 7 λανε λεαγα γο4] 866 ποῖδ οἢ χχχίν. 10. 
δ. ὀείτυέορε 5] σολπδῦ τς, 1.6. ἴο Ῥεαῦ ψυ η655 δηα Ρυη 5 ἢ ὃς ἱξ τὰ 

[41] ἰο ἀο οὺσ ρασί 85 Ἅἵὔὸ ΠΟΥ͂ Ῥγουηΐδβα. 

1--22, ΟΟΡ᾽ 5 ΜΙ, 15 ΤΑῚ ΤΗΕΥ ΒΗΟΌΤΙΌ ἈΕΜΑΙ͂Ν ΙΝ ΤΗΕΙΕ ΟὟΝ 
ΤΑΝΌ. 

Ἴ. αὔεν ἐθρ α),8εΕ] (ΟδμογΆ ΠΥ [δ ΤΕΡΙῪ 5εετηβ ἰο ἤᾶνα οοτὴς δἴ οηςο. 
νε οδῃ δαϑγ 5εὲ6 ἤονενοῦ ἴῃ ἴΠ6 ργεβεηῖΐ 856 ἃ γθᾶΆβοῃ [ῸΥ ἀδ]αν, νὶΣ. 
{πα ἴῃς ῥδηΐς οοηβθααθηΐ ὑροὴ ἴῃς ἰδία ἀϊδαςίετβ πραϊ Ὀ6 ΟΥεσ ὑὈείοτε 
ἴα σοτηπηαηά ηοΐ ἴο Ηκοα ἱπίο Εργυρί νγγ85 σίνβῃ. 

9. 20 2᾽γερερ] Ἰἰτεγα γ, 2ο παξζε ἐο γαϊδ. 8:6 τοῖς οἢ υδσ. 2. 
10. μάορε τοῦδ 7 διε γοι...1 Οοταραᾶζα 1. το δπὰ χχῖν. 6 ἔοσ [ἢποϑὸ 

ἤρυτεβ οὗ Ξρεξοἢ. 
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δηᾶ ποῖ Ρ1}]} γος ἄονῃ, ἀμ 1 ψΨ1}} ρ'δηξ γοι, αἀπα ποῖ ῥ]ιςῖκ 
γοῖ ἋΡ: ἴΟΥ 1 τερεηΐ τὴς οὗ [ῃ6 6ν}} {πᾶ 1 ἢᾶνα ἄοῃδ υηΐο 
γου. Βε ποῖ δίταια οὗ {με Κιῃρ οὗ Βαργυίοῃ, οὗ ΏΟΙΏ γα 476 τι 

| αἰταϊᾷ ; 6 ποὶ δίγαϊἃ οὗ Ὠϊπλ, βϑι: ἢ [86 ΤΟΚῸ : ἴογ 1 ἄγε ἢ 
| γοῖι ἴο βᾶνε γοῦ, δηα ἴο ἀε]ῖνεσ γοιῖ ΤΌΤΩ ἢ15 μη; Απὰ 1 1: 

Ψ0111 ΘΏΘΥΝ ΤΏΘΙΟΙΕῈ5 ἀηΐο γοι, ἰῃαΐ ἢδ6 ΤὨΔΥ ΠᾶνΘ ΙΏΘΤΟΥ ὉΡΟΏ 
γου, δηᾶ οαυ56 γοῖι ἴο ταί ἴο γοῦῦ οὐ ἰδη. Βυΐ 1 γε 13 
5ΔΥ, ὟΝ Μ1 ποῖ ἄτε}} 1ῃ (ἢ15 Ἰδηα, πο Σ ΟὟΘΥ [μ6 νοΐος 
οὗ (86 Τ.0ΕῈΡ γουχ Οοά, 5βαγίηρ, ΝῸ ; θυϊ γα ψ11}}. ρὸ ἐμέο 1ῃ6 χε 
Ἰαιὰ οὗ Ἐρυρί, πεῖα γα 514]1] 5886 20 γα, ΟΣ ἤΘΑΣ (ἢ6 
βΒουηᾶ οὗ [ῃς ἰτυπηρεῖ, Ποῦ αν ὨυηρΕσ οὗ Ὀγοδᾶ : δηὰ {Π6τὰ 
ΜΠ πὸ ἄν6]}: δηᾶ πον (ποσοίοσα ἤθασ [ῃ6 ψοχᾷ οὗὨ [ἢ6 :ς 
ΤΕ, γε τειηηδηΐ οὗ ᾿υἀδῃ ; ΤὭυδ 5] ἢ [ῃ6 ΤΟΒΡ οὗ Ὠοβίϑ, 
τη6 (οά οἵ 5:86] . Τἔ γε ψ ΠΟΥ δεῖ γοΟὺ ἔδοθβ ἴο δηΐεσ ἐμ 
ἘφΥρὶ, δηά ροὸ ἴο βοϊουσγῃ {πμεσὰ ; [θη 11 5.411 σουὴβ ἴο Ῥ458, τό 
ζλαξ τὰ 5βνοτά, ψὩ]οἢ γα ἔεατθα, 541} ονεγίακα γοῦ [Π6γὰ ἴῃ 
ἴῃς Ιαπᾶ οὗ Ἐργρί, δῃᾷ [δ ἔδιηϊηθ, ψῃεγεοῦ γε ψοσα αἰταϊά, 
5011 ΓΟΙΙΟῪ οἷοβα δίϊοσ γοῖ ἴἤεσο ἐμ Ἐργρῖ; δῃα [ἢθγα γα 
50,411] ἀϊ6. 80 5041] 1 θ6 ψιῃ 411 [6 ταθη {μαΐ 5εΐ {ΠΕΣ ἔδοθϑ 17 
ἴο ρὸ ἐγίο Ἐργρὶ ἴο βοὐουσῃ [Π6γα.; [ΠΟΥ 5}4}1 16 ΌΥ 1ῃ6 
ϑιγοτσά, ὈΥ [ῃ6 δηληθ, δηᾶ ὈΥ [6 ρῬεβθϊθηςα : δηα ἤοηδ οὗ 
[6 γὰ 5841] Γϑιηδ] ΟΥ Ἔϑοδρὲ ἴτοτὰ [Π6 6ν]}] ἴῃαῇ 1 τοῦ Ὀτὶηρ 
ΡΟ ἴΠεῖὰ. ἘΕῸΓ [115 5αϊτἢ [Π6 ΤΙΟΚΡ οὗ Βοβίβ, [πΠ6 (οά οὗ 1.8 
15Γ86] ; ΑΚ5 Γ]η)6 ΔΏρΡΕΥ δηἀ ΠΥ ΠΙΙΥ Βαϊ Ὀδεη ρουτγοά ἔοτίἢ 

7 γεῤερεέ »ε] ἃ ἤρυτε οὗ Ξρθεοῦ, 1) ἤδηρα ΤΥ εὐγρμεξ ἰονγατβ γοῦ, 
ΨὮΙΟΒ τ γη7ε 15 ΘΟΤΩΤΩΟΏΪΥ οδυβεα ὈΥ͂ οσἤδηρε οὗ 2ηγονό. 

152. 7]. τοῦτ! τάξιν γιδγεῖος τρεζο γ0Ὸ4}) 1 ὙΜ1Π[1 σταιῦ γοὰ ΘΟΙΏΡΑΒΒΊΟΙ, 
1.6. ἔτοζα Νεορυσμδάμθζζασ. ἼΤηῈ ΗδςΡ. ρῆγαβα ἱπ ἴῃς ἰοχίὶ Τσουζβ 4150 
ἴῃ ἴῃ 5816 56η56 ἴὴ (ξεη. ΧΙ, 4: Σ Κιίηρϑ νὴ]. 5ο. 

εἴτε γοῖς 0 γε. 7} οὐ, ἢ (ῃς ἀϊβεγεησα οὗ ἃ νονγεὶ ΟἿΪΥ ἴῃ (πε 
οτρίηδὶ, εαμδέ γοις 10 αἰτυεῖζ, ΤῊΘ Ἰαίίου 15 ρεσῆδρϑβ ῥγείεγα 6, ποῖ ΟὨΪΥ 
45 δοοοσάϊηρ τηοσγα ᾿ς Έγα ΠΥ τ [Π6 σοπαϊοῃ οὗ [6 ρδύβοῃβ δἀ ἀσθβϑβοά, 
δυΐ 4150 45 ἀρτεοίηρ Ῥείίεσ ψ] ἢ [ἢ 6 [Ο]ονίηρ νεσβα (ΝΥ ε ν1}} ποῖ ἀννε]},᾽ 
οἰς.)- , 

14. εὖ “αἱ 5:6 πο τυα7} Ὑ ε 51.411] Ἀὲ ἴῃ ἃ ἰδηὰ {υσίμοσ ἔγοση ΒΑΡΎ] οη, 
αηὰ τμοσζείοσε ποῖ 1140]6 ἴο ἱῃνδϑίοῃ. 

1δ. αμά που ἐλε767,074] ἸΟῪ ὑβοσοῖοσθ. ΤῊῖς ἰβ (ῃ6 βθοοηᾶ ΟΥὉ 
Δησγοσίηρ ρατί οὗ (μ6 βεηΐθησα (αοαοο25), [6 ἄτϑι ρατὶ (2γοξαςίΣ) σοη- 
βἰΞιηρ οὗ (μ6 ἔνγο ρσενίοιβ νεῦβεβ. 

Ζο εγ:727 ἐρίο Ἐργδέ απά 90] ὕο 50 ἐγεΐο Ἐργῥέ αμά ρος, ΤὨδ γευρβ δῖα 
πε 58π16 ἴῃ ἴ6 Η6Ὁ. 

117. »"ομό οὐ λει “ζαϊὶγερεαΐ»ε 0» ἐδοα 26] ὅεε ποῖα οἱ νἱ. 9. 
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ὍὌΡΟΩ {Ὧ6 ᾿πδΟΙϊΔηΐ5 οὗ 76 τ 58] 6 ηὶ ; 50 5}4}} ΤΥ ΠΥ Ἀὲ 
Ῥουτεά ἰοτίῃ ὕροὴ γοῦ, ΜΏΘη γε 514}} δηΐοσ ἐμέο Ἐργρῖ: 
Δα γε 5}4}} Ὀ6 δὴ Ὄχϑοσδίοη, δῃα δὴ δϑιοηιβῃτηθηῖ, δηά 
ἃ Οὔ86, Δπα ἃ ΤΕΡΙΟΔΟ : δηᾶ γὲ 5841] 566 [ἢ]5 ρ]δοςε πὸ 

1 ὨΊΟΓΘ. ΤῈ ΓΟΒῚ Παίῃ 58:14 σοῃοεσζηΐϊηρ γοῦ, Ο γε τειηηδηϊ 
οὗ Τυἄδῃ ; 6ο γε ποὶ ἐπώο Ἐργρί: Κπον ΠΟΥ ΙΗ τὲ 1 μανα 

0 ΔαΙΠΟΙΒῃδ ἃ γοὺ 2 ἄαγ. ΕῸΣ γε αἰββει θεά ἴῃ γουτγ 
Πρασγίβ, ἤδη γα βϑηΐ πὴ υηΐο [Π6 [ΒΡ γοὺγ Οσοά, ϑβαγίησ, 
ῬΙΔΥ ἴοσυ τι.ι5 υηΐο (26 ΟΕ οὖσ Οοά; δηᾶ δοοοσζάϊηρ τηΐο 81} 
[ῃαἱ [6 ΓΟΒΡ οὐὔὐ αοα 5}4]}] βδαν, 50 ἄθοϊαγθ υπΐο υ85, δηᾶ νὰ 

Ὧι 11} ἀο 2 Απά ποῦν 1 μανε λές ἀΔΥ ἀεοϊαγεα “29 ἴο γου; Ὀυξ 
γε αν ποῖ ορεγεά (Π6 νοῖςα οὗ [ῃ6 [ΒΡ γοὺγ ἀοά, ποῖ 

22 ΔῺῪ ζλέηρ ἴου ἴῃὴ6 νοῦ ἢ6 Πα βεηΐ ἴδ υηΐο γουῦ. ΝΟΝ 
(μοτείοσα Κηον σοσίδιη [δὶ γε 5}4}} ἀϊθ Ὀγ ἴῃς βνοσά, ὈΥ͂ 
{Π6 δσαΐηθ, δηᾶ ὃγ (Π6 ρεβί]θησα, ἴῃ ἴὴ6 ραοα ψ ΠΟΙ γα 
ἄδοῖγα ἴο ρὸ μα ἴο βο]ουζῃ. 

ΟΒΑρ. ΧΙ.1], 1---. Ζῆμν ἀϊροδεν «πᾶ ρο ἄρτον: ἐο ἘρΥΡέ. 
43 Απάᾶ ϊ οδηα ἴο ρᾶ855, ζλαξ ἤδη 76γο δῇ Πα τηδάθ Δῃ 

επὰ οὗ βρεακίῃρ τηῖο 8411 τἴὴ6 ῥθορὶβ 8}} [η6 ψογᾶς οὗ τῆς 
ΤΟᾺΡ ἰδεῖς αοά, ,»γ ψῃϊοῃ [86 ΓῸΒΡ [μεὶγρ αοα [Δα 5Ξθηὶ 

4 ἢ ἴο {Π6 πῃ}, ἐζοε 411 [ῃ656 ποζγάς ; [6 5ραΐῖθ Αζαύδῃ [6 
50ῃ οὗ Ηοβῃαϊδῃ, δῃά Τοβδηδη ἴῃ βοὴ οὗ Κατγθδῇ, δηὰ 4]]} 

19. ΤῊΘ ΤΙ οτάβ τερὶγ μδ5 εηἀδᾶ, δηὰ 7ετειη δῆ 15 ον δἀάϊηρ ἃ Ὀτεΐ 
δη4 οὐ ρῃδίις δά σαββ. 

Ζλε Ζονά λαΐὰ φταἱα εοπεογρέρρ γο.} ἐΔ6 Ζογά λαίᾷ ΒρΟΙΚΘΙ ΘΟΠΟΘΣ ΙΗ 
ΟἽ. 
σανιονείςλεα } ὀφοορις ἃ τοίξγιθες αραΐ»5ὲ 15 ἴῃ 6 τηοζγα 16 σὰ] τεπάοσγίηρ. 
20. γέ αἰϊεεεγεὀἰοά ἐγε γον ἀεαγί5] εἰἴμετ, (α) γέ ΟῪ αἕ ἐλέ γέτξ οΥ γον 

σοιφῖς, οΥ (δ) γε λαῦε ἀξεείυεα γομγεεῖσες, 1.6. γε θεἰενεά ἴπμαΐ γε γεσε δβικῖησ 
ιοἵ αοάἂ ἴῃ δρβοϊαϊα ροοὰ ἔαϊτμ, Ῥυΐ 41} [ῃ6 ψ}}}]ς οιμησ Ὀὰϊ γους 
᾿ΟΨΜΏ ΨΑΥ ψουϊὰ οοηΐεηϊ γοῦ. 

422. ἰο ρὺ αγια ἐο 50)014712] ὕο 50 ὕο δοΐοῦσει, πε Ἰαϊζεσ νετῦ ἐχρσεβϑίηρ 
ἴῃς οδήεδοϊ οὗ [ῃ6 ἔοστωεσ. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΜΠ|Ι. 1-- ὙΒΕΥ ῬΙΒΟΒΕΥ ΑΝῸ 60 ὉΟῪΝΝ ΤῸ ἘΟΥΡΤ. 

2. ἐλερ σῤῥαζε ““αγίαὮ} 8866 ποῖβ οὔ Ἷὔδρ. χὶϊὶ. :. ΤὩς δἰΐδοϊκ 
ὍΡου Βαγιοἢ, δηα οὐἷγν ἰηαΐγοος]Υ δηὰ τὨτουρὴ τη ὑροῦ ἴδα ῥσγορβδεῖ, 
ΤΩΔῪ Πᾶνα διίβθη ἔσο [μεῖς θεϊηρ το οἴη ΠΥ σοι ΡΟ ]ςα ἴο δοϊςζηονίθαρε 
τΠδἱ Τοτει δῇ Ἡϊπλ561} δ ΔΩΥ ταῖς ννᾶ5 βοββϑβϑεὰ οἵ ἱπίθρτιΥ οὗ 
ΤῊΙ5 Βε Βαὰ βῇδψῃ ὈΥ̓͂ 15 τεῖι58] ἴο βεεὶς ρτοϊθοϊίΐοῃ δηὰ Ποῃουγδθὶς 
ἰγεαϊηθηΐ ἴγοτῃ ἴῃ6 (μα άδοδηβ, νοβα ἔδνουσ [6 νγοσβὲ βεοοῃ οὗ δὶς 
σουηίγυγαθη Δἴ νγα 8 βυσρεοίςα ἦτ οὗ 5εεκίησ. 
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[86 ργοιὰ τηθῃ, βαγίηρ υηἴο Γογοτηϊδῃ, Του βροαϊκαϑβὶ [8156- 
Ιγ: [ῃ6 ΤΟΒᾺΡ οὖγ αοα δῖ ποῖ βϑηΐ ἴμδ6 ἴο βδᾶαγ, ὅο ποῖ 
ἑπ29 Ἐξργρὶ ἴο βδοϊουτῃ ἴσα : θὰ Βατγυςῇ ἴῃς 5οὴ οὗ Νεουδῇ 3 
βαίζεῖ ἢ [66 ΟἹ δραϊηϑί 1.5, ἔοσ ἴο ἄδ νοῦ τι5 ᾿ηἴο [ῃ6 Ὠδῃηά οὗ 
1η6 ΟΠαϊάδδης, ἴμδὶ ζάφν ταῖρῃξ ρυΐ 5 ἴο ἀφδίῃ, δηα ΟΔΙΤΥῪ 
05 ΔΎΑΥ Ταρίνοβς ἡ ΒαΌγίοη. 80 Τομβδῆδηῃ [ἢ6 βοὴ οἷς 
Καγθδῇ, δηᾶ 411] ἴῃ6 οδρίδϊῃης οἵ (ἢ6 ἔογοεβ, δηᾶ 811] 168 
ῬΘΟΡΙςΟ, ορεγεα ποὶ {πΠ6 νοῖϊςβ οὗ ἴπ6 1,ΟΒΡ, ἴο ἀνε! ἴῃ τη 6 
Ιαηα οὗ ΤἀΔἢ. Βυῖ ΠΤομδηδη ἴῃ βοὴ οὗ Καγεδῇ, δηά 411} [86 5 
οδρίδ!ἢ5 οὗ ἴῃ ἔοσοβϑβ, ἴοοὶς 411 [26 τειηπδηΐ οὗ [πἄδῃ, [Πδΐ 
Μ6͵Ὲ ταϊυσηθα ἔγοῖὰ 411 πδίίοηβ, ψΏΙΠΟΥ το δὰ Ὀδθη 
ἄσίνεη, ἴο ἀνε ἴῃ τὴ6 Ιαπᾶ οὗ Τυάδῃ: «ΖΦ γε: τηθη, δῃά ὁ 
ΜΟΙΏΘΩ, δη ΟΠ] άτοη, δηᾶ [ῃ6 Κιηρ᾽β ἀδυρῃξεγβ, δηα Ἔν ΎΥ 
Ῥεῖβοη δὲ ΝεορυζΖαι-άδῃ (ἢ6 οσἀρίαϊη οὗ (πΠ6 ριατὰ δαά Ἰεΐ 
ΜΠ ἢ Οδαδ]δῃ [6 δοη οὗ ΑὨΙΚα [Π6 βοὴ οὗ ϑῃαρῆδῃ, δηά 
7εγειῖδῃ (ἢς ρῥσορῃεῖ, ἀπά Βαγιοῖ {π6 βοὴ οὗ Νεηίδῆ. 907 
ἴον στα ζηο ἴῃε Ἰαηά οὗ Εργρί : ἴοσ {πε Ὺ ορεγεᾶ τοὶ ἴῃ6 
γοϊοα οὔ [6 1.ῸΒΡ : [Π15 σΔΠγ6 ΠΟΥ ἐὐέϑ ἰο ΤΔΏΡΔΙΗΝΕ5. 

8---12. Τνοῤλεῷν 97 176 αἴ οὗ (Ἐς γ2 2. 

ΤΏδη οδπια (6 ψοτὰ οὗἩ [π6 ΤΟΒῸ υπίο 7 ογετηϊδῃ ἢ Ταῆ- 8 
ῬΔΏΝΕ5, βαυϊηρ, ΤάΚῈ ρτθαΐ βἴοῃδϑ ἴῃ [1ὴ6 Ὠδηά, δηᾶ Ὠϊά6 9 
[δὶ 1 [6 οἶδγ ἴῃ [6 ὈΠΟΚΚΙΏ, ν Ὠ]Οἢ ὡς δὲ [Π6 ἘΠΕ οὗ 
ῬΒΑΣΔΟἢ 5. Ὠοιι56 ἢ ΤΔΏΡΔΏΠΝΕ65, ἰῃ [86 βρῃς οὗ 86 τζθη οὗ 
ΤἸυάδῃ ; δῃά 540 τηῖο τΠφτὰ, ΤἬϊ5 δαῖτ [ῃ6 ΤΟΚΡ οὗ Ποβίϑ, το 

δ. ζλαΐ τυέγέ γείμγηι δα ,ο»ε αἷΐ μαΐΐο».} ὅ6ὲ ποίς οἢ σῇδρ. Χὶ]. 12. 
1. 7.λρα»λέη] ὅδεε ποῖΐε οἡ σῇδρ. 11. τό. 

8--1858. ῬΕΟΡΗΈΟΥ ΟΕ ΤῊΞ ΕΑΙῚ, ΟΕ ΕΟΥΡΤ. 

8. “» 7αλῥαμλσ)] ΤὨε εχῖ ες νου] Ὀκ σοτῃρο]]εὰ ἴο δαὶ ἤετα ἴῃ 
ογάδσ ἴο 56συ γα Ρεγγβϑίοη ἴο βο]οῦσῃ ἱῃ {Π6 σΟΙΠΙΓΥ δηᾶ οὐίδϊῃ 1 Ροβ- 
510]6 ϑιις ἢ τεσορηπίοη ἴσου (ἢ ἱίηρ ἃ5 ψγουἹὰ ΠΕΡ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἴθι 1 ἢ 
ΤῊ 6Δ}5 Οὗ 5 05]ϑΐθηςσθ. 

9. ἀταάς ἐλδρε {7 ἐλε εἶα»] ἷ.6. σονοσ ἴθ Οὐ σ ὙὮ τηοσίδσ. 
ἐρ ἐλε ὁγίεξξί4] ὙΠῸ ΗδΌ. ψοσζάᾶ οσουῖβ ἴπ Ὀαξ ἴτας (οὐ, 5'ποθ 2 

δτη. ΧΙΪ. 21 Πᾶ59 ἃ ΨΑΊΟΙ5 σοδάϊηρ,, ΡΟΘΒΙὈΙΥ ἴῃ Ὀαϊ ἘΠ Ὸ) ραβϑᾶρεβ 1 ἴΠ6 
Β:Ό]6. ϑεὲ Νδῆ. 111, 14. Βεγοηά [ἢε ἰδοϊ (Παΐ ἰΐ τηθδῃβ ἃ ρ]δοθ σοῇ- 
ποοϊοα ὙΣ ἢ τοῖα ἴῃ6 ἔοστῃ οὗ [6 νψοτὰ ἴῃ ἴῃς οτἱρίημαὶ ἀοαβ ποῖ ΠΕΡ 
υ5. Βείοϊς ρανεϊηθηΐ, οὐ γγ7ὰ}}, οὐ υυϊ]άϊηρ, πᾶνε 411 θθθὴ βυρρεβίθα ἃ5 
(ἢς 5εη86 ἤ6ζα, 80 ἃ5 ἴο ἀνοϊά {π6 ορ᾽εβοιίοη [ἢδὲῖ ἃ το ΚΊ]η ου]ὰ ποῖ θὲ 
{κε εὶγ ἴο θὲ 5βεῖ ἅρ οἷοβε ἴο ἃ σουδὶ ἰγεῦῷ ΘΌΟΘΝ ἃ [Ὠϊηρ ΠΟΎΕΝΕΣΙ 15 δ 
ἴτοτλ ἱπῃ Ροβϑίθ]Ἔ ἴῃ ἴ[ῃδΐ σοΟΙ ΠΕΥ δηὰ δἱ [Πδἱ {ἴπλ6. 

ΤΕΒΕΜΙΑΗ 18 



274 ΤΕΚΕΜΙΔΑΗ͂, ΧΙΠ11. [νν. 11--13. 

16 Οοὰ οὗ ΙΞτδεῖ; Βεθῃοϊά,1 τοῦ βοηα διὰ τὰκ Νερυςπδά- 
ΤΟΖΖΑΣ ἴῃς Κίῃρ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΩ, ΤΩ βεγνδηῖ, δηᾶ Μ1}} 5εῖ ἢ15 
(ἄσοηα Ὡροὴ ἴπεϑα βίοῃθβ [δὶ 1 ἤᾶνα διὰ ; δηῃά ἢδ 514]} 

τι ΒΡΓΟΔα ἢΪ5 τουδὶ Ῥαυ]] οὴ ονεσ πε. Απά ψ ἤδη ἢδ σοΙμεῖῃ, 
ἢδ 5}}4}} διωϊτΐα [ἴῃ Ἰδηὰ οὗ Ἐργρῖ, αμή εἶνε βυςῇ ὧς αγέ ἴοΥ 
ἀδαῖῃ ἴο ἀβδίῃ ; δῃὰ δυο ὡς 76 ΤΟΥ σΔρΕ ΝΥ ἴο σΔρΕνΥ ; 

. Δηα 50ἢ ας 276 ἴογ ἴῃς ϑνγνοσὰ ἴο ἴἢς ϑδυννοσά. Αῃαᾶῖ μ1}} 
Κιμάϊε ἃ ἦστε ἴῃ ἴῃς Ὠοιι565 οὗ ἴῃ6 ροάβ οὗ Εργρῖ; δηά 6 
5Ὧ.4}1 Ὀμυση ἴθι, δηὰ ΟΔΥΎῪ ἴθ ΔΊΎΔΥ οδρίϊναβ : δῃᾷ ἢ6 
5}4}} δ'τδὺ ἢ πλ56}} ἢ τῃς Ἰαμὰ οὗ Ἐργρί, 85 ἃ ββερδβεσὰ 
Ρυςεῖ ἢ οἡ ἢϊ5 ραγτηδηΐ; δηά ἢδ 5}4]} ρο ἔουτῃ ποτα ἴδῃς α 

.3 1 ῬΡεᾶςθ. ΗΕὄἄ 54}} Ὀγθακ 4]50 [Π6 ἱπηᾶρεϑ οἵ Βε[ἢ-5Βοσ 65ἢ, 

40. »,} σεγυα;] 8:6 ποῖ Οὔ ΧΧΥ. 9. 
«ιο» λέτε σίομες λα 7 ἀσυε ἀί] ὙὍῆε δοϊΐζοη οὗ Τεγετιϊδἢ νουϊὰ 

ὨδίαΓΑΙΙΥ Ἔχοϊϊς του διἰδητίοη ἀηὰ ἐπαυΐγΥ ἀτηδπρ ἴῃς Ῥϑορὶς, δ πουρὰ 
-ὙΣ6 τουδὶ Ὡοΐ ΞΌΡΡΟΞΒα, διριιΐησ ἔγοϊαῃ οἷ ΝΥ εβίδιῃ δῃᾷὰ ὑγεοῖϑθε ΏΔΠΏΘΙΒ, 
τ᾽ Ὠ6 ψουϊὰ Ὀδ δἱ 411} πδοθβϑα τ  Ἰηἰεσίεσεἃ ἢ. ἷ[π ίδοϊ 6 πουϊὰ 
πᾶνε ἃ ὑποίοϊα βθουσίγ, 85 ἃ ρτορμεῖ οὗ Οοὰ ἴο ἔδοξε γο δοκποπ]εάρεὰ 
᾿ΐση 85 δυο, δῃὰ ἱπ (Ὡς οριηίοῃ οὗ οἰ οσβ 85 ἰῆβϑδῃθ, δηὰ δοοοσάϊησ ἴο 
Ἑαβίοσῃ ἰάθας [ἢυ8 5ρεοΐδ ιν ὑμᾶσ Ὀνίας ὑσοιηρίίηρβ ἴῃ Ὠϊβ δςῖβ.Ό. Τὸ 
ἴὰς οτονὰ οοἸ]εοἰεὰ ΟΥ̓ ἴμ656 βγη ]ῖς δοῖβ }εγθηγδ ποῦ Ἱ ῥσγοοϊδίτω 
[86 τηεδηΐηρ' οὗ ἰῃς 5ῖστι ᾿ ὨΙΟὮ 6 νγὰ5 οοτητηδπάεα [ἢυ5 ἴο 5 εν, 

δὲ; γογαί ῥαυξ ο,} ταῖμοσ, ἈΠ ΘΔΠΟΡΥ͂ 5.811 ὯΘ πἰχοϊομοά (ΠΕ τα ΠΥ, 
ον «λα εἰγείολ). ὙΠ σονεογίηρ, ον αν οσ, 15 ῬΓΟΌΔΟΙΥ ποῖ ἃ ἤχεᾶ οὔς, 
Ἰἴκα δὴ δυγηΐηρ οἵ ἰεηΐ, Ὀαΐ Ὀοσχης ΌΥ͂ δὴ αἰἰεηάδηῖϊ. ““1ἰ Πδά ἃ [4]} δπὰ 
τβλοῖς ρος, νοι ἴῃς Ὀεᾶτεσ σιαϑροὰ ψἱὰ ὈοΙὰ ἢἷ5 μδηᾶς, δῃά ἰῃ τὴς 
ΘΑΥΪΥ (Ππη65 ἃ βϑοιροναί 5:41} οἰτουΐαῦ ἴορ. ὕπάον ἴῃς ἰαῖοσ Κίηρβ ἴδε 
5ἷζε οὗ [ὴὩ6 Ὠοδὰ νὰβ σοῃβι ἀγα δηϊατρεά, δηὰ δ ἴῃς βδπς τὴ ἃ 
οὐσία! ΟΥἩ Εδρ νὰ5 δἰἰδοῃεὰ, ψςἢ, ἜΗΠΕ ἴτοσῃ ἴῃς εὖρε οὗ ἴπε Ραγαϑοὶ, 
τλοτα εἰξοίυδ!! Ῥχοϊεοϊεα [6 σομασοῦ ἔγοσα [ἢ 6 δ }8 σαγβ." Ἐδΐ, 
“πῶ. 29.9.1. 406. 

11. αμά ἀεἰυ.7] ΤὮεβα ᾿οσάβ τὺ Ὅς οὐχ ἰεἃ. ἸὐπάοεΣ [ἢ6 πδπηθ οὗ | 
“ἢς Ἰδηά᾽ 115 ἱμμα ιϊδηῖβ ἀσὸ ἀρροσι[οηδά ουἕΐ δοῦν ἴῃς νασίοιι5 ἔοστωβ 
οὔ δ} (μαϊ (Ο]]ον,. 

ον λέ τινογα1] ἴῃς σνοζὰ οὗ [Ὡς Ἔχϑουίίομοῦ: “ἀθαιμ᾽ ἰῃ τς δου] ϊοσ μδεὶ 
οἵ [ἢ νεσβα τοίοσγηρ ἰμεζείοσς ἴο οἴμοσ ἔοσῃβ οὗ ίδίς βίο ἢ 85 ἰδσηΐῃςβ οἵ 
ἀδαάϊγ ψουῃὰ ἰῃ Ὀαί16. 

1Δ. 7 τυὲἱ! ξἐπα κε) ἃ δυδάδῃ οὔδηρα οὗ Ῥεζβου, ὈῬαΐ ποϊπίηρ Ὀεγοηὰ 
δῖ ἰ5 Ἰτεαυθηῖ 1 Τγετηΐδῃ. Ἐς ἱπιγηθαϊαίοὶυ σεϊυσῃβ ἴο ἴῃς Ειϊτὰ 
Ρδβοῃ, "ἢ 5}8}} θύσῃ ἴμεηι,᾽ εἴς. 

ας: α «ἀεῤλεγαῖ ηεηίείλ ον» λὲς ρα»»,9.}] Νουα πη 6 ΖΖΑΣ 58.411 ἢανα Ὧο 
τήοσα αἰ συ ἴῃ οαττγίηρ οὔἵ (ῃς 5ρ0]] οὗ Εργρί ἴδῃ ἴδε 5ῃερδεσὰ ἢδς5 
Ἢ ἜΠΡΡΙΙΒ Ὠΐβ ουΐες ρατιηθηῖ δρουῦϊ Εἶτ δἱ ἰῃς εηὰ οὗ ὶϑ οχάϊῃασγ ἀδγ᾽ς 

τ. 
18. ἐδε ἐνιαρε ὙΤὨς βαῖὴς ψοσὰ '5 τεπάεγεά δίζζα» ἰῃ 15. χῖχ, 10, 

λῃά ἴῃεσο 88 ΜΕ]1 85 Βοσο ἴῃ 811 ὑσορδΌ 1 Ὑ ταοδῃ5 οὐ ς] εὶς (ςες πεχὶ Ὠοϊὸ), 
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(Παΐ ὡς ἴῃ ἴῃς ἰαηὰ οὗ Ἐργρῖ; δηά [ἢς Ὠοιι565 οὗ [(ῃ6 ροάβ οὗ 
186 ἘδΥ Ρ[ἴδῃ5 5841} ἢ6 Ὀυτη ψΠ ἢ ἢσα. 

σΗΑρ. ΧΙΙ͂Υ. 1:---το. εδμζε αὐάγέςεε 10 ἦε Ἐργῥήΐαη 7έυς. 

ΤῊΣ πογὰ ἐμαΐ οδτηθ ἴο 7 ογοπιίδῃ οοποογηΐηρ 8411 (Ὡς 765 44 
ΠΟ ἢ ἀνε }} ἴῃ [6 Ἰαηὰ οὗ Εργρί, ψῃοἢ ἄνα ]] δὲ ΜΊραΟΪὶ, 
ΔΩ αἱ Ταῆραμῆθβ, δὰ δ Νορῇ, δηά ἰῇ ἴῃ6 σουπίγ οὗ 
Ῥαΐῃτοϑβ, βαυϊηρ, ΤὨ5 581: ἴῃ6 Τ.ΟΒΡ οὗ Βοϑβίβ, (με ἀοά οἷς: 

ΤῊ δηπουπηοετηδηΐϊ οὗ (ἢ ς ἀδείγυοιίίοη οὗὨ 516}} 5Βρ᾽ παϊὰ σοπιτ θα ΟΠ 5 ἴο 
ἴδε ἑανουτς Ἐργρίδηῃ 5 ΜουβΡ σμενεὰ ἴῃς εχίεηϊ ἴο σῇ ἴῃς 
ἀενακίδίοη οὗ ἴῃς ἰαπὰ Ὀγ Νεῦυςμῃδάποζζασ 5βῃοι]ὰ ρο. Εοσ ἴπε .16]- 
τιδηΐ οὗ [ἢ15 ΡῬΥορΏθοΟΥ ἀραϊηβδὶ Εργρί, 566 ποΐε οἡ χὶῖν. 30. 

Βείλ- ἀέρι] ἀοισε οὗ ἐδς σρ (Οτεεῖς Ἰείοῤοέίς, Ἐσγρίϊδῃ Ο», 
ὙῈΙΟΝ ἰδὲ 15 αἰϊεσεά ὉΥ ἃ ῥἷδὺ οὐ (6 ψοσζὰ ἴο “σερ Ξ- ἰπ: χα ϊγ, ΕΖεῖκ. 
ΧΧχχ. 17). [Ιἴ 15 πεὰῦ ἴπε βουΐμεγῃ ροΐηϊ οὗ ἴῃς Τε]α δπὰ αρουΐ ἴθ 
ἸῊ1165 ποσί -οαδὶ οἵ (αῖτου Απ ἀποιθηΐ ϑυοδλοσα μασζὰ ὈΥ͂ 15 ροϊηϊεά 
ουξ δοοοτάϊηρ ἴο ἃ ἰοςαὶ ἰγδάϊϊίοη δ5 ὑπαὶ Ὀεηεαῖῃ ψΐο ἴῃς ΗοΪγ 
ἙΆΤΩΙΥ ταβιοα (Μαῖς. 1... 142). Αἱ Ου μετα ψὰβ ἃ βρυίηρ ψ ΈΙΟΝ τγα5 
Ὀε]Ιονοὰ Ὁγ ἴμ6 ογεάυϊοιιβ ἴο αν ὕδθη 3411 η{}]} [Π6 ΝΊσρΊ ἢ 5 σομχίηρσ. 
71 να5 ἃ οἰΐν οὗ οὔϑῖιβκβ, ἴψνο οὗ ψ Ὡς ἢ βἰοοὰ Ὀείοσγα [6 δπίγδηςε ἴο (6 
Τερῖὶς οὗ (6 ϑυη. ““ΝΏΘΩ ϑίταδο νἱϑὶεα (ἢς οἰ ὈΘΏΤΥ γεᾶσβ Ὀθίοσα 
Ομ τῖβι 1 ννᾶ5 δἰ γεδαῦ ἃ ἤδαρ οὗ τιιΐϊηβ. Νοιδίησ πον τεηιδίηβ οὗ Ηε]Ϊο- 
ῬΟ]15 Ὀυΐ δομηα ἰγᾶσεβ οὗ [Π6 πηαϑϑίνα νν8}}5, ἵγαρτωεηῖβ οἵ βρῃϊηχϑβ, 
δηὰ δὴ Οὔ δ]15]ς οὗ τεὰ στδηϊΐε εἰχίγ-εῖσῃς ἔδβεϊ Ὠἰϊρῇ. Ι{ 15, ψ ἢ τἢς 
ἐχοοροῃ οὗ ἃ 51:14]1 οὐδ] ἰϑὶς ὑν ἢ 1, ερϑὶυβ ἀϊδοονεγεά ἴῃ [6 Αοτορο] 5 
οὗ ΜειρΒῖ5, (ἢ οἸἀεξί ονεϑἷς ἐχίδηϊ.᾽"" ϑομαῆς 7 ἀγορά δέδίς Ζαριας. 
ΟΡ ο 1595 εχ Ὀτουρμὶ ἕγοσα Ηε]]οροὶβ ἴο οπιε ΟΥ̓͂ Αὐρυκίυα5. ἀπὰ 
Οαϊῖρι]α δηὰ 581} Ξξἰαηὰ ἴθσθ. ῬὍΤῆα 58δρε οὗ βῃςἢ τηοηυτηθηΐβ ἢ85 Ὀθεῃ 
ΤΟηἀογεοά γαῖ τηοστα ἔδῃλ δῦ ἴο τδὴν οὗ ἰαΐς Ὁ [με ογεοίίου οὐ ἴμ8 
ΤΒδτλδβ εἰ Ὀδηκτηθηΐ οὗ “ (]εοραίτα᾽ 5 Νεεά]ς.᾽ 

σΗΑρ. ΧΙΙΝ. 1--1Ἰθ. ἘΕΒΟΚΕ ΑὈΡΒΕΘΘΕ. ΤῸ ΤΗῈ ἘΟΥΡΤΙΑΝ 
]Ενν"5. 

1, 714 ωυογὰ ἐλαΐ εανὁ 19 ϑξγοραλ  ΤῊΪΒ 15 (ἢς 1ᾳ5ῖ Ρσορῆςου οὗ 
]ετεσιῖδῃ ἴῃ τοϑρεςΐ οὗ π|θ. Τα οσοαβίοη ψὰ 566 ἴο ἢᾶνε Ὀεθὴ [ἢ6 
ὑπαραϊοα 1Δο]ΑΙΤΥ ΠΟ Ὦ οΠαγδοϊογιϑεα [ἢ6 Ῥεορὶα ἐνεῃ ἴῃ ἴπ6 τηϊᾶβι οὗ 
ἴ8ε Ραμιβδηθηῦ ὙΏΙΟΏ ΤΠΕΥ σνετα ἀῃάεγροιηρ ἴῃ εχ! ] 6. [11 τη Πᾶνα 
δθῃ υἱἱεγεά δἵ δῃγ (ἰπ|6 Ὀεΐννεεη [6 ἀὐῦῖναὶ ὴ Εργριὶ (αθουΐ 585 Β.6.} 
διὰ [86 ΠΗΒΙτηθηΐ (μοί ΘΑυ] τοῦ (ΠΔη 5721 Β.6.). 

αὐ Μηραοἑ] ὕνοῖνα τ 1165 ἴσοτῃ Ῥεϊυβίασω, οὐ ἴπ6 ποσίμεσῃ θουηάδιγ. 
566 Εχοά. χίν. 2. 

αἱ Ταλρῥαρἦες, απα αὐ Δοῥλ] ὅεε ποῖβ οἡ 11. τό (7, λάῤαρεε). Αὐϊποτί- 
[165 ᾶσὲ ἀϊν!ἀεὰ 85 ἴο [Π6 Ἔχδοῖ ροβί(οῃ οὗ Ῥαΐῆγοβ, βοὴθ ραβϑβϑᾶρεβ ῇθγα 
1ϊ 15 ιθηςοηεα ξυρροβίίησ Γοννοσ (ποσί ΘΓ) δηα βοῖὴς Ὅρρεσ (βου ἢ εγη) 
Ἐργρί.  εανε ηο ἀἰβιηςῖ ἱπεϊπηαίίου ἰμαΐ [Θγει δ ὄνοσ ψεηΐ πο Ὅρρες 
Ἐργριὶ, γεῖ ἴῃ {παὶ ἀϊτεςτίοι ου [86 ψὨοΪς [6 Ῥσερομπάδγδῃησα οὗ ορίπιοη 
δΕΟΙΩΒ ἴο 10] 1η6. 

18----2 
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15γδεὶ; Ὑαε ἢᾶνα 5εϑῇ 4}1 [δε εν] τῃδϊ 1 ανε ὑσοιρῃξς ὕροῖ 
7επιβαίθη, δηἃ Ὡροη 411 [ῃ6 οἰτ165 οὗ Τυάδῃ ; δηὰ Βεδο]ά, 
115 ἀδγ [Π6Υ ἀγέ ἃ ἀεϑοϊδίίοη, δηα η0 πδη ἀν 6] ἢ {ποτε ὶῃ, 

3 Ὀθοδιι56 οὗ [ΠΕ6ῚΓ ψ]οΚοάη 685 ΜΏΙΟΝ ΠΟῪ μαναὰ σοτημοἀ ἴο 
Ῥτόνόῖ τὴ ἴο δΔῆρεγ, ἴῃ [Παὶ ζΐεν ψεηϊ ἴο ὈυΓΏ ΙΏσΘΠ56, σπα 
ἴο 5εσνα οἴμοι σοάβ, γμοτὶ ΠΟΥ Κπον ποῖ, μεέζλε ΠΟΥ, γου, 

4 ὮΟΓΥΟΥΓ ἔδίῃειθ. ΗονΌΕΙΣ 1 5βεηΐ ὑηΐο γοῦ 81] ΤΥ 5εσνδη 5 
[6 ῥτόορῃεῖίβ, τβίηρ δα ]γ δηᾶ βεησϊηρ ζάενι, βαγίηρ, ΟἿ, ἀο 

ς Ὠοῖ [15 Δροτηϊηδῦϊς Ὠϊησ 41 1 αἴθ. Βυϊῖ [ΠεΥ πεαυκοηθα 
ποῖ, ΠΟΥ πο] Π]ηθ64 ΓΠΟΙΓ Θαγ ἴο ἴπσ ἴγοτῃ {πο ῖγ ψὶοΚοάηθς8, ἴο 

6 Ὀυτ ὯΟ ἰποθη86 πηῖο ΟΠΕΙ ροά8. ἘΒεσείοσε ΤΥ ἔπσυ δηά 
ΤῊΪΠ6 ΔΏΡΟΙ ψὰ8 ρΡουγοὰ ἔοτ, δηα 5 Κἰπα]θὰ ἱῃ 1ῃ6 οἰτ65 
οὗ Τυάδῃ δηᾶ 1π 1ἴἢ6 5ίγεεῖβ οἵ 76πιβαίθῃ ; δηα ΤΠΕΥ Ὅ1ὰ 

) αδίοα αμη ἀδϑοϊαῖο, ἃ5 αζ [15 ἄδγ. ὙΠογείοσα ΠΟΝ τῆυ5 
58: 1ἢ τἢ6 ΤΟΒΡ, (ἢς Οοά οἵ Ποβί5, ἰῃς σοὰ οἔὗὨ ΙΞτδοὶ; ἡ οσο- 
ἔογτε σοϊησηϊξ γα Ζἠξξ ρτϑαῖ δεν] δραϊηβὶ γὙοῦγ 508}15, ἴο σου οὔ 
ἴτοτῃ γοῖ! τδη δηὰ ψοϊηδῃ, ΟΠ] δηὰ βυοκ]ηρ, οὔἵ οὗ Τ᾿ υἀ δῇ, 

8 ἴο ἰδᾶανα γοὰι Ὥοηδ ἴο σειηδίῃ ; ἴῃ ἴδαῖ γέ Ῥγοόνοῖζα τὴ υὑπίο 
γαῖ ἢ τ[ῃ6 ψοσκβ οὗ γοῦν πδηᾶϑ, Ὀυσγη]ηρ Ἰησοηθ6 ὑηϊο 
ΟἴδεῚ ροάβ ἴῃ [δ6 ἰαηᾶὰ οἵ Ἐργρί, πιο γα 6 ροηθ ἴο 
ἄνε!!, τηδὲ γε πιρῃξ οὐ γουγβεῖνεθ οὔ, δηᾶ {παῖ γε τηὶρῆϊ 
θὲ ἃ Οοὕ86 δηα ἃ ΤΟΡΓΟΔΟΙ διηοηρ 4]} [ῃ6 παῖοη5 οὗ ἴῃς 

ο ατῃ ἢ Ηδνε γα ἰογροίζεῃ ἴῃς ψ]ο Κοάηθ58 οὗ γοὺγ (ΔΊ Π6 5, 
δηά [η6 πὶ κεάηθβ5 οὗ ἴῃ6 Κιηρβ οἵ Τ᾿ υἀδΔῃ, δηᾶ ἴῃς ψιοκοά- 
Ὧ655 Οὗ [ΠΕ6ῚῚ γχῖνοϑ, δη γοῦΓ οὐ Κα 655, δηᾶ ἴῃ6 σε ]κ- 

8. αμα το :27γ02] ἴῃ ἴῃς Ἡδςῦ. ἴδοῖς 18 πὸ σρα, δηὰ (ἢς ἱπδηϊετνε 
ΤΩΔΥῪ Ππογεΐοσε νου Μ6]1 ἀερεηά ἀροῦ “ἴο Ὀυγῃ ἱμοεηβα.ἢ 

4, “οιυδεῖ] 1ιςΟΥΑΙΎ, Απᾶ, 
1. 7λεγεΐογε μοτυ}] ἴπ ἴῃ ἔδοα οὗ 411} (ς ψαχηΐηρβ (Παὶ γε βανς διά. 
αραΐγιεΐ γ0ο47 5ον[5] ἀραϊηκί γομγεείσες. 
8. ἐλε τυογξς οὗ γοι7 λαρα) γοῦν ἸάοΪ5. 
2λαΐ γε γεῖρὴξ οσμἐξ γοιγεείσες 97.:) ὙἸῃς Ηδεῦ. 15 Ἔχαςιν (ἢς 5αῖης ἃ5 

ἴδαϊ τεηἀετεά 1η ἴΠ6 ρῥγενίουβ νϑῦβα “ἴο συ ΟΠ ἔγοση γου.᾽ Ηδηςς, δ5 ἴδετε 
ΒΕΘΙῺ5 ὯῸ ΔυΪΒΟΥ Υ ἴοσ ἴἢ6 856 οὗ ἰῃς τεβοχῖνα τεηἀογηρσ, γ͵ὸὶ τῇαΥ Ὀεδὲ 
ςοηδῖάοσ (ἢς οδ͵]εοῖ οὗ ἴῃς νεσῦ ἴῃ [δὶ νεσβε (᾿τἤδη εἴς. δ5 ὑπαειϑιοοὰ 
ὙΠῸ 1ἴ Ποῖα. 

9. {λεῖγ» τον 5] Τῆς Ηδθῦ. [45 λὲς τοΐυξ. Τῆς ὙἘΡΙΠΕΙΗΙ 845 γΟΝΡ 
2γ͵ρεδς (σοτρασε νϑῖβθβ 17, 21), ἰακίησ ἴῃυ5 αυἱα ἃ αἀἰβδγεμι νοσγά, ἔος 
ὙΝΠΙΟΝ {Π6Γκ 15 πὸ δυο Υ ἰῃ δὴγ Ηδρ. ἰοχὲ τ οἢ Βᾶ5 σός ἄοπῃ 
ἴο υ5. Ουγ ρῥτεβεηῖΐ τεδάϊηρ, ἤουγόνεῦ, ΤΑΥ͂ 5Ρυϊηρ᾽ ἴσοι 8} ΕἸΤῸΣ οἱ ἴδε 
Ῥατί οἶδ ΗδὈ. οοργίκί, ατίϑίησ οι ἴῃς ψογὰ τοῖϑές ἡ ἰο ἢ 9Ο]]ονν5 ἰὰ ἴδ ς 
γεῖβθ. [Ιου ἴῃς οἴπασ μαπά νγ6 δζ6 ἴο ἴαϊκε 1ΐ ἂβ ἴῃς σεμυίης τελάϊησ, ἴδε 
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εἄμθβ5 οὗ γοιγ ψῖνεβ, ψὨΙΟἢ (ΠΕΥ Πᾶνα σοιητηϊ6α ἴῃ [ἢ6 
Ἰδηὰ οὗ Τυάδῃ, δηὰ ἴη τὰς 5ἰτεεῖβ οὗ Το πιβαϊθη ἡ ΤΏΘΥ ΔΓΘ τὸ 
Ὡοῖ δυμθ]εὰ φύερ ἀηΐο [Π15 ἄδγ, ΠΟΙ ΠΟΥ να [ΠΥ δατεά, 
ὯΟΥ ψΔΙΚΕά ἴῃ ΤῊΥ ἴανν, ΠΟΥ ἴῃ ΤῊῪ δἰδίιϊ65, {πᾶ} 1 5εῖ Ὀδίοσα 
γοῦ δηά Ὀεΐογα γουγ Δί 6 Γ5. 

11--ἰ4. 776 2ωπίρληιοηξ ζλαξ ςλαϊ ουεγίαξζε ἐόηι. 
Ὑδοχγοίογα τυ 541} τ[ὴ6 ΤΟΒΡ οὗ Ὠοβίβ, ἰῆὩ6 Οοά οὗτει 

15:46] - ΒΕΠΟ]ά, 1 ν1}} 5εἴ Ὧν ίδοα δραϊηβί γοιῖι ἔοσ δν]], δπὰ 
ἴο ουξ οΥ 411 ΤἸυἀλῃ. ΑΠΔ 1 Μ111 ταἶκα [πΠ6 γεηχημδηΐ οὗ Πα}, τὰ 
(δὲ ανα δοὲ ἰμοὶγ ἔδοθϑ ἴο ρὸ ἐγέο τ 6 ἰαηά οἵ Ἐρυρὶ ἴὸ 
5ο]οῦυτη ἴδετε, δηᾶ [ΕΥ̓ 5841} 411 ῬῈ σοηβιμηεά, απά [4]] 1ῃ 
[ἢὴ6 Ἰαπὰ οὗ Ἐργρῖ; ἴΠΘΥ 5141} δύση 6 σοῃδιτμηθα ὈΥ [8 
ΒΘ ΟΓΑ͂, αμα Ὁγ [86 ἔδιηϊηθ: [ΠῸῪ 5}4]1} αἷς, ἔτοση [6 ἰθαϑὶ 
δνθ υπΐο [6 ρτϑαίοβδί, ὈγῪ ἴῃ6 δγοσά δηα ὈΥ [ἴῃς ἔδῃηδ : 
Δηα ΤΕΥ 5181} θ6 δὴ δχεβογδίίοῃ, ὥρμα Δ} δϑι οἸϑῃτηθηῖ, δηᾶ 
ἃ ΟἰΓ56, Δη4 ἃ ΓΕρΙοΔοῦ. ἘΕῸΓῚΙ Ψ11} ρα η]5ἢ τΠδῖὰ (πὲ ἀνε ]} χ3 
ἴῃ [Π6 Ἰαηά οὗ Ἐργρί, 45 1 ἢᾶνα ρυπιομοα 7ογυβαϊθη, Ὀγ ἴῃ 6 
ονγοτσά, Ὀγ τΠ6 ἔδιηΐηθ, δηα ὈΥ [π6 ῬθβΈ]Θης6 : 50 ἰῃδϊ ΠΟΙ τῷ 
οὗ (ὴ6 τεπηηδηΐ οὗ πάῃ, ΠΙΟΙ ἅτε ροης ἰηΐο ἴῃς ἰαηᾶ οὗ 
Ἐργυρὶ ἴο βοϊουσι ἴμεγα, 51.411} Ἔβοᾶρε οἵ σειηδίη, ἴμδξ Ζλεν 

βηρΌΪαΥ ργοηουῃ Ὑ1]] τείεσ εἰμεν (α) ἰο [86 παϊΐοη (Κίηρβ δπᾶ ρεορὶς 
Δ11Κ6), ἤεγε, ποννανεῦ, γγὰ μου ἤᾶνα ἐχρεοϊεὰ (86 ἐειηϊηΐηθ, οὐ (ὁ) 
το ἴδε ἑμκαϊνίάμαϊ κΚὶπρ5 οὗ ̓ ἀΔ}. ' 

10. ἀπενιῤδίφα] 1ἴογα!γ, ὀγτῖεεά, σομ τα δηᾶ Ρεηϊίθηξ ἔοσ βίη. Τα 
ψοσά 15 υδοὰ οὗ [Π6 νἱοατίοιι5 Ὀεδυίηρ' οὗ (Ὡς 5ἴηβ οὗ ἴῃ 6 Βα ΠΥ ὮΥ 1ἴῃ 6 
ἱπηοσσηΐ ἰῃ [5..}}}. 5, 6 ψὰβ ὀγμίφδα ἴου οὐγ ἰηϊαυ 65." ΤῬὍΠα ῥτο- 
Ῥμεῖ οβδηρθϑ ἴο ἴῃς [τὰ ρεγβοῃ, 85 ἱποϊυάϊηρ ᾿ῃ ἢ 5 χειηδυὶς [Πς ρῥχγονιουβ 
δομοσΔ ἢ 4]50. 

11-- -ἰι4Δ, ΤῊΞ ΡΟΝΙΘΉΜΕΝΥ ὙΗΑΤ ΘΗΑΙ, ΟΥ̓ΕΚΤΑΚΕ ΤΗΕΜ. 
11. 7 τοὐϊ «εἰ γῖν 3. 8: ποίβ οῃ χχί. 1ο. 
αἰ μάαλ] «11 ἴ[ῃαϊ γε ἴῃ Ἐργυρί, 1.6. οὗ [ῇοβε ἢον ροΐηρ ἴο 5ο]ουζῃ 

ἴδετε ἀπά στ [ἢ 6 ἐχοθρίϊοηβ τηθηϊοηβα αἴοσνναγᾶβ ἔνουβαβ 14, 28). 
12. ὙΠα ΘΠ ρας ΨΨΑΆΥ ἴῃ ΜὨΪσἢ (μ6 Ῥγεάϊοιϊίοη οὗ Τυ 45. πϊϑίοτ- 

ἴυη65 ἴῃ Εργρὶ 15 τερεδίθα ἀρδίῃ 15 ΨΟΥῪ τεπλασκαῦϊθ. ε ραίῃοσ αἱ 
Ἰεαϑῖ οἣς οὗ ἴῃς γτεαϑοῇβ ἔτοτῃ [ῃ6 βῃ ὑβεαυεηΐ γεῖθεβ. ὙΠΕῪ 51}}} οἸηρ ἴο 
14] δίσυ ἴῃ [δ ἕδος οὗ νγαγῃϊηρδ δηᾶ ἰδοῖβ. 

14. τουλίελ αν ς056} τυλϊεῖ γε δοῖπρ. Ἴδα Ῥγορβοῖ ἰς ηοΐ βρϑαϊκϊηρ 
οὗ ΔΩΥ͂ ὙΠῆὴΟ ΤΏΔΥ δ ροτιηδηθηὶ σγοϑιἀθηίβ ἰὴ Εργυγρί. Ναίυγα!υ (ποβα 
τοῖρῃς Ὀείζοσ δϑοᾶρα ἴῃΠ6 σογηϊησ χοῦ ]ε5, 45 Ὀεΐηρ (α) ἀϊβρεγβεὰ 
(Ὠσουρῇ της σουπίτγ, (ὁ) δοφυδιηϊεὰ ἢ τἰῃς Ἐργρίίδη ἰδηρταρσα δπὰ 
οσυβίοτηϑβ, (ε) Ροββθβϑβά οὗ ργίναίϊβ πηθδῃβ ργαίμεσγθά ἀυγίηρ [Πμεῖγ ργενίουβ 
τοὶ θῃςσο,, 
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5που]α τοῖυγῃ “πο ἴῃ ἰδηά οὗἩ Τά δῇ, ἴο (ἢ6 ψΏΙΟἢ (δ Βαανα 
8ἃ ἀεδῖτα ἴο γοϊασῃ ἴο αἸΝ6}} [Π6Γ6 : ἔῸΣ ποὴδ 5}4]] στεΐυση Ὀυϊ 
ΒΌΘΝ 85 5841] Θϑοδρϑ. 

15----τἰοΝ. 772 2εοῤ[δ᾽ς» γεῤἧν 1ο 1.6 2γοῤΥἧεξ. 7724} γέζμδέ 
ἴο εῖνε μ 14οία77. 

:ις ΤῆὭρδη 8ἃ]] ἴ6 τῆδῃ ψῃ ἢ Κπον [παῖ {Ποῖ τίνος δὰ δυτηξ 
'πσρηβ6 ππῖο ΟἾΠΕΥ σοί, δηὰ 4}} ἴ[ῃ6 ννοσηξῃ {Παὶ 5ἰοοά ἦγ, 8 
δτεδῖ τυ τἄθ, ἄνθη 41} ἴῃ Ῥεορὶε ἴπδὶ ἄννεῖς ἴῃ ἴη6 Ἰδηά οὗ 

:-6 ΕρΡΥΡρῖ, ἴῃ Ῥαδίῆσοβ, δηϑ τε Τεγετηϊδῇ, βαγίησ, “45 20» τῇΘ 
ποιὰ τῃαΐ ἴπου ἢαϑὶ βροκθῆ ὑπίο 18 ἴῃ 106 ἤδῖὴηθ οὗ (6 

1) ΠΟΕΡ, ψὰ Μ1Π1 Ὡοῦ Πρατίκθη υηἴο ἴἢ66. Βυϊ νὰ ψ1}}} ΠΕΣ ΔΙΗΥ 
ἄο ᾿αΐϑοσνοσγ [Πϊηρ σοοίῃ οσίῃ οὐὖἱ οὗ οὔὐῦγ οσὴ τουΐῃ, ἰο 
Ὀυτη Ἰπσδηβα υηΐο 16 αυξαη οὗ ἤδάνεῃ, δηᾶ ἴο ροὺσ ουζ 
ἅγιηκ οἤεπηρβ πηΐο ΠΟΙ, 85 γα ἢᾶνε ἄοῃς, τὸ, δηᾶ οἷἱσγ 
[ΔΊ ΘΥ5, οὐσ Κίηρβ, δηἃ ΟἿΓ ὈΠΠΟΘδ5, ἴῃ ἴΠπ6 οἰ1168 οὗ Γυἀ δῇ, 
Δηὰ ἴῃ [ἴΠ6 5ἰτεοῖβ οὗ }Θγιβαίοτ : ἴοὸσ Ζδορε δα να Ὀ]Θ ΠΥ οὗ 

ἐλεν λανε α οἷε517γ6] ἐλέεν Πἰξ μ2 ἐλεεῖν σοι, Οοτήρατζα χχὶϊ. 27. 

1δ-.-195. ΤῊΞ ΡῬΕΟΡΙΕΘ ἘΕΡΙῪ ΤῸ ΤΗΞ ΡΕΟΡΗΕΤ. ΤΉΕΥ ἘΕΕΌΞΕ 
ΤΟ ΟΙΝΕ ὕρ ΙΡΟΣΑΤΕΥ. 

16. λα διγηῇ Ὀυπσηθά. Ὑεῖν ἰἀοἸ ΔΎ νγα5 5111] σοϊηρ' οη. 
αρε αὐ ἐλε τυον!θ}) ὙὨΪΐβ βυρρεϑῖβ ἴο υ5, ἃ5 ἀο ἴῃς ψοσγὰς “ἃ ρτεδῖ 

του τά 6, (ῃδὲ 1 ννᾶ5 οἡ [ῃ6 οσοδϑίοὴ οὗ δῃ ἰάοϊαίσου {εϑίλναὶ, ἰὴ τ Πὶ ἢ 
τς ψοϊηεῃ ἴοοΐκ ἃ Ἰεδάϊηρ ραγί, [δὶ ᾿ϑγοιαίδῃ ἢδα σερυκεά ἴΒς Ρϑορὶε. 
ΟΙἸΒοσν θα [ῃ6 οσαθη. ἂἴ ΔΩΥ͂ ταῖς νου] ποῖ Ὀς ἴἢπ15 Δϑβοι}] θά. 

αἷ ἐλε 2εοῤἴε ἐλαΐ ἀτυείξ τρι ἐἦε ἰα»πά οὐ. 571] ποῖ οὗ οουζξβο Ἰηϊεπἀοᾶ 
ἴο Ὀ6 υῃηαοτειοοα ᾿ἰςΘγᾺ]]γ, Ὀαϊ [μδῖ [ΕΥ̓ γγαγα ΨΕῚῪ πυτηθζοῦβ δηὰ σορζο- 
βοηϊοά τὴ6 ψῇοϊθ. Απγ ἀϊσυ υ σοπηφοίοα ψΠ [ἢ 5πἰαϊοιηθηῖς ἴῃ τὴς 
Ῥεπίαίοιςοῦ τΠδἱ αὐ ῖῃε ΡεορΙα σοσα ἀϑϑοι ὉΪ6 Ὀείοσε Μοβαβ δ (ἢς ἄοοσ οὗ 
(6 ἰθόσηδοὶα, δηὰ δἀάγεβϑθὰ ὈΥ ἴῃ, 15 τειηονθὰ ὈΥ͂ σι οἢ ἃ Ρᾶϑβαρδ ἃ5 
[}15. 

17. τυλαίεοενεν ἐλ ρυείλ γογέλ ομξ οὗ σὩ» στο» »ιοι} Ι1ι 15 ηοῖ, ας 
ἴῃς Επηγ.  ετῖβ. ἱπλρ1165, [πα [Ώ6 Ῥεορὶς ἄθοϊασγε ἴῃ σϑηοσαὶ {πεῖς ἰπΐθη- 
ἄοῃ οἵ ζο]ονίηρ τμεἰς σὴ 1] σαῖμοσ ἰδ Οοάβ. Εογ τυλαξεοξευέν 
ἐλέη ροείλ “ογἱλ νὰ βῃουϊὰ ταῖῃποσ τϑηάοσ 811 [86 Ὁπ1πρ' (οΥ, ΘΥΘΣῪ ποσὰ) 
1πδὺ 15 ΖΌΣΘ ΤΟΣ, 1.6. [6 ραγίίουϊας νον ἴμαὶ ψὰ ἢανα νον ἴο (ἢς 
αύυεοη οὗ μεάνθῃ νγ6 Ψ}1}} ρεσίοστα ἴο (6 υἰϊοσιηοβί. Εοσ (ϊ5 ρῇγαςς ἃ5 
εἸτηρὶογβά οὗ νονβ, 5886 ΝυῦΡ. χχχ, 2, 12; Ὠδαῖ, χχίδὶ. 23; Ρ5. ᾿ἰχνὶ. 13. 
14. Ἴδε ρῥβϑορὶς γεὶν οὔ ἴῃς δγρυσηθης [μαὶ [ἢ15 15 ΠΟ ὩΘῊ Μοσϑῃΐρ οὗ 
τΠοἶτβ, δηᾶ (δὶ (πεῖγ ἐχρογίεησε βῆονβ [δὶ 1 νγαβ ἴοσ [Πεὶγ πδιίϊοηδὶ δὰ- 
ναπίαρα [ῃδὲ 11 5ῃουὰ μὲ Κερί ἃρ. Τῆς αυδθη οἵ ἢόάνθὴ δᾶ5 ἄοῃα 
ΤΏΟΣΕ ἴοσ ἴμετῃ [Π8η ἴῃς αὐὰ ψῆοβα ρσορμεῖ πονν δά άγεβϑοβ ἴδῃ. 

᾿ 4δε φμέερ 7 ἀεαυε) ϑεε ποῖβ οὔ σμδρ. νἱΐ. 18. 
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νἱοῖθδ]5, ἀπ ψγετα Μ6]}, δημἃ 5 ΩΟ 6Υ11. Βαϊ 5'ποα χὰ Ἰεξ 18 
ΟΥ̓ ἴο Ὀυζῃ ᾿πορηῆβα ἴο ἴῃ6 αυδεη οὗ μενα, δῃά ἴο Ῥροὺγ ουΐ 
ἀπ Κ οἤΐεγιηρϑ τηἴο ΠΟΥ, 6 να ψδηϊεϑά 411 δάδγρε, διὰ ἢανα 
Ὀδθη σοηδυχηρα ὃὉγ ἴΠ6 5ιυνοσζα δηά ὃν {πε ἔδηληθ. Απά σῇ το 
νὰ Ὀυτηΐ ἰποθῆβα ἴο [6 συδοη οὗ ἢδάνθῃ, δᾶ ρουτγεά ουὖῖ 
ἀππη}κ οἤετιηρϑ πηΐο ΠΟΥ, ἀϊὰ γα τηακα ΠΘῚ σακο5 ἴο ψουβἢΐρ 
Ὦατ, δῃά ροὺγ οὔἷξδ ἀπηκ οὔετχίηρβ απο δδτ, ψιῖμουξ ΟἿΣ 
ΤΩΘῺ ὃ 

20---Σ24. πγεριζαᾷ ἀφείαγες ἐλαΐ ἑάοίαν» ἐς ἐδ αι 9 
“λέν 2γέρεριΖ ἐγομόέος ας ὦ παζ20᾽1. 

ἼΠδΩ 7 εγειϊδῇ 5814 υηΐο 41} [ἢ6 Ῥθορΐθ, ἴο 1ῃΠ6 τηβθῃ, 8ΔΠη4 .ο 
ἴο ἴῃη6 ψοτήθῃ, δηα ἴο 41} {πΠ6 ΡΘορὶἜῈ ψῃ]οἢ δά ρίνθηῃ ἢϊτὴ 
ἐἤαξ ΔΌΜΟΥ, βαγίηρ, ΤῊΝ ᾿ποθηβα [δῖ γε Ὀυσης 1 [ἢ 6 ΟΙἸ1165 εἰ 
οὗ Τυάδῇῃ, ἀπηὰ ἴῃ ἴῃς 5ἰγεείς οὗ Ἐπ βα θη, γε, δηα γὙΟῸΓ 
(Δι οτϑ, γουγ Κίηρβ, δηα γοΟᾺΓ ΡΓης65, δηα [ΠΕ ΡΕΟΡΪΘ6 οὗ ἴῃς 
Ἰαπά, ἀϊὰ ποῖ ἴῃ6 1,ΟῈΡ τοιηθθοσ ἴδῃ, δηᾶ οδηλα 1 ποῖ 
ἱηῖο ἢὶβ ζηἀ 80 ἰδὲ (6 ΚΡ οοὐἹὰ πο ΙΟΏΡΟΙ ὈΘΔΓ, :ε 

ἐλενε λαα τοῦ ῥέενέν ο7 υὐείμα 1 ΤΉΘΥ Ῥόγνογϑεὶν δἰ θυΐς [ἢδ6 τη ῖ8- 
ἐοτίυοβ ΠΟ ἢ Πδά ὈΦΙΔ]6ὴ (μοῖς σου ΤΥ τοι [πε Ὀα(]6 οἵ Μερίἀἀο 
δηα ἀσδίῃ οὗ [οϑίδῃ οηνγαγὰς ἴο ἴπ6 αἰῖδοϊς τηδάς ἅροη ἰδο]αίσυ ΌΥ (παῖ 
Ἰησ; δηά ποῖ ἴο ἴῃ στδαάυδὶ ἀερταάδίζοη οὗ [6 ρεορὶς Γπουρῇ τῆς 
τηεάϊυηι οὗ (μαὶ ΙΔοΙαίσΥ ἀπιτίηρ (186 ταὶρηβ οὗ Μδῃαββθὴ δῃὰ Ατηοῖ 
διηα (δς Θδυ]εσ ρατί οὗ [Παΐ οὗ [οϑἰδῆ. 

18. εἵπες τοῦ ἐγ ο77 ἰο ὄεγρ ἑιοορ5 4] ΑἸΙΠοΟυΡὮ ῥγαςιϊβεᾶ, ἃς γε ᾶνα 
δεεῃ, ἴῃ ἴῃς {ἰπ|65 οὗ Κίηρβ οὗ Τυἀδῃ συρϑεαυδηΐ ἴο 7οϑἰδῃ ψΣὮ ποτα 
ΟΥ̓ 1655 ΟΡΘΏΠ 655, Δ ΟΙΔΙΣΥ ννὰ5 ῬτΟΌΔΟΪΥ αἰνγαγϑβ ΟΥ̓ ΝΥ οὗ Ῥεϊπρ αἰδοουη- 
τοπδησδά [ἢ ἴδε ὕπιε οὗ ἴῃοβα Κίηρβ. 

19. εαξές 10 τυογελῖ Δ47] ταῖμοσ, εαξες ἴὸ τιᾶῖκθ 81 1π|8ρ6 Οὗ ΠΟΣ, 
τείευτϊηρ ἴο [Π6 ᾿τηᾶσε οὗ (Π6 7111 τηοοῃ εἰϊεῦ ἑοστηεα ὉΥ ἴμε σαἶκα οἵ 
δίατηρεά ὑροὴ 11. 866 ποῖς οῃ “"σδαῖκθβ᾽ Υἱῖ. 18. 

«σἱλοι 9.47 7.422] τυϊήσ σ᾽ ἈσπΒΌΘ 5. ὙΤῃὲ σοηβεηΐ οὗ [6 
Ὠυβραπὰ ψ1ᾶ85 πεοθϑϑασυ Ὀαίοσε ἴῃ6 τ ἱδ᾽ 5 νοῦν οουἹὰ θὲ Ὀϊηάϊηρ (ΝΡ. 
χχχ. 6, "). Ηδησα ἴῃ6 ψοιηθη ρἱεαὰ ἴμαΐ ΠΟΥ μάνα ἴΠεῖγ Ὠυβραπαϑ᾿ 
ἘΡΡΤΟΥΣΙ 1ἴΏ [15 ψοΥϑὨΪΡ δηὰ (παῖ (πεσζείοσζε [ γοπλ δ Ὧδ5 20 τὶρῆϊ ἴο 
ἰηϊετίοσα. 

'20----23. ΤΕΒΈΕΜΙΑΗ ὈΕΟΙΑΞΚΕΒ ΤΗΑΤ᾽ ἸΘΟΤΙΑΤΑΕΑΥ͂ 15 ΤῊΒ ΟΑΌΘΕ ΟΕ 

ΤΉΕΙΕ ῬΡΚΕΒΕΝΤ ΤΕΟΒΙῈΘ Α5.Α ΝΑΤΙΟΝ. 

41. εα»Ἠη6 ἐξ γιοΐ ἑμείο ἀΐς ηεῖϊμα 7] ϑὅ66 ποίΐβ οῇ οὔδρ. 111. τό. 
22. εὐμἰά "0 ἰρηρῈ ὁεα7] ΤῊϊ5 σοηϊδὶης ἴἢ6 ῥ᾽ οὗ [ἢ6 δηβινεσ ἴοὸ 

ἴδε ῥρδορ ε᾽5 ἀγριτηεηῖ {μδἱ ἴΠῈῪ Πα Ῥθθη πλοσα ργόβρεγοιιβ 118 ΟΡ ηΪΥ 
Ῥτδοιβϑίηρ ἸἀΟἸΔ ΤΥ ἴθδη αἴεγνγαγάβ Τεγεηλϊδῃ Ροιηῖβ οὐδ ἴμαΐ ὄνθη 
1πουρἢ (ποὶζ παι :οη δ] τιϊϑίοσίμηθϑ εσς βυ ρβθαιθηΐ ἴο [οϑἰδἢ᾽ 5 γείοσῃια- 



29. ΄- ΤἸΕΚΕΜΙΔΗ, ΧΗΙΝ. [νν. 23---26: 

Ὀδοδυδα οὗ 16 δν}} οὔ γουγ ἀοΐηρβ, σμα Ὀεοδυβα οὗ ἴῃς Δρο- 
ταϊηδίοηβ Ψ ΏΙΟἢ γα ἤᾶνα σοτημλ δα ; [Πετγείοσγα 15 γουσ ἰαπα 
ἃ ἀοϑοϊαίίου, δὰ δῇ δϑϊοῃϑῃτηθηΐ, ἀπά ἃ οὐγδ6, του 8ῃ 

43 ᾿Πῃδϊδηΐ, ἃ5 αΖ 1ῃ15 ἄαυ. Βεοδυβα γου μάνα Ὀυχηΐ ἰΏΠΘΠ56, 
Δηα Ὀδοδαβε γα Πᾶνα βἰπηθά δραϊηβί ἴῃ6 ΓᾺΡ, δῃηά ἢδνα ποῖ 
οδεγεά [Π6 νοϊοβ οἵ ἴπ6 Τ,.ΟΒΡ, ΠΟΥ ναὶ καα 1η ἢϊ5 ἰαῦν, ΠΟΥ ἢ 
ἢἰβ5 5ἰαΐαϊθβ, ΠΟΥ ἴῃ ἢϊ8 ἰθβ; ΠΟ ἢ165 ; ΓΒασείοσα [ἢ15 δν}} 19 
ὨαρΡεηδα υὑῃϊο γοιϊ, 45 αζΖ [Π15 ἀδΔγ. 

24---0ο. πὰ ἐλε φοΐσρι 7ογεεαεὶ οὗ ε71}67 Φιρεζεληιορξ 
,“Ζργερμίαλ οπομαάσς δὲς 2γοῤἧερ,. 

.-ς ΜΜογξονοσ Τογει δῇ βαϊά υπηΐο 411 ἴῃ 6 ῥθορῖθ, δηᾶ ἴο 81] 
[ῆ6 νοιλθῃ, Ηδαῦ τῆς ψοτὰ οὗ [ἢ6 ΓΟΕΡ, 41} Τἀδἢ (δῖ αγὲ 

25 ἰῇ [6 Ἰαηὰ οὗ Ἐργρί: Ὑπυ5 5] 1} τ[ῃ6 ΤΟΒΡ οὗ Βοϑῖβ, ἴῃ 8 
Οσοά οἵ 5186], βαγίηρ ; Υ8 δηά γοῦγ ψῖνεβ ἤᾶνα Ὀοιἢ βρόκβϑη 
ΜΠ γουγ σουτῃ5, απὰ ΔΙ] 6116 ἢ γοῦν Πδηά, βαγιηρ, να 
0111 ΘΌΓΕΙΥ Ῥετίοσμῃ οὐγ νον ἰμαὶ γα ἢανα νονεά, ἴο Ὀυγη 
Ἰποθῆβ6 ἴο ἴῃς αἀπδοη οὗ ἤφάνθῃ, δηᾶ ἴο ροὺσ οὔῦΐ ἀτηκ 
οἴεγιηρβ ἃηΐο ὮΕΓ: γ6 ΜΨ1}} ΒΌΓΕΙΪΥ ΔΟσΟΙΏΊΡ 5 ἢ ὙΟΌΣ νΟΥ 8, 

«6 Δῃ ἃ ΞΌΓΟΪΥ ῬΟΙουτα γουΣ γο5. ὙΤΠΟΓΘΙΟσα ἤθᾶγ γα [Π6 ποζὰ 
οὗ [6 ΤΟΒΡ, 41} Τπᾶδῃ τπᾶὶ ἄν 61} ἰπ (ἢ Ιαηὰ οἵ Εργρῦ; Βε- 
Ποϊά, 1 ἢανα βόσῃ ὈΥ ΤῊΥ βτθαΐ Ὥδτηα, 5811} [Π6 ΟΕ, τἴῃδξ 
ΤΩΥ ὩὨΔΙΩ6 504] ΠΟ τζοσα Ὀ6 Ὠδιηθα ἴῃ [Π6 του οὗ ΔΏΥ τϑδῃ 

[ἴοη, ἀαπὰ τποτγείοσε δον ψῆδὶ (ΠΟΥ τηῖρῃϊ πανα οδ]]Ἱεὰ [6 σοϊάεη αρὸ 
οὗ ἰάοἸ]αίτΥ μαά Ἵ᾿εαβθά, γεῖ 1 5 οὐὴρ ἴο ἴῃς ἸΔΟΙΔΙΣΥ 50 Ἰοὴρ ταῖη- 
Ῥαηΐ, δῃὰ δνεῃ αἰϊεσγννασγαβ μου ϑηθα δηὰ ρυϑοι βθα 85 (ὯΓ 85 115 νοΐδτὶθβ 
ὐτες; πὰ [ῃς ονεείῆγοινν οἂῖηθ, Τὰς ἰοὴσ κυβετίηρ οὗ αοα ν85 αἱ 1δϑὶ 
ἐχῃδιυβίβα, 

24--806. ΔΥΙΤΗ ὙΕΓῈ ΒΟΙῈΜΝ ΒΟΚΕΟΑΘῚ ΟΕ ΕΥΕΤΗΕΞΒ ΡΟΝΙΞΗΜΕΝΤ 

ΪΕΚΕΜΙΑΗ ΓΠΟΝΟΙΟΘΕΒ Ἠ15 ῬΕΟΡΗΕΟΥ. 

24, “ογεονεγ ϑ,εγοναλ σα] Τὴ ῥδορὶς ἴῃ 411 1κοΠοοὰ οὉ- 
5 παῖε ῖγ ῥχεβϑεά ἑογναζὰ ἴο σαυτν ουΐ {Πεἰν Ἰἀο]αίτουβ ἰηϊεπίίοηβ. οσο- 
τηϊδΔἢ (Πετείοσε ἄξοϊαγεβ ἴἢ6 σοηβεαιθηςοβ οὗ τὴς ῥοσβιβίθηςθ, δηὰ ἢ 
ἴΠ6 δηηουποειηεηΐῖ (παῖ ἴῃ ἘΠΕΙΣ συΐῃ 5141} ὈῈ ἱηνοϊνοα ἰδαὶ οὗ (86 
Ἐργριίδη Κίηρ ῬΏΔγδοἢ -Ἡορῆσα, οἱοβεβ, 88 [Δ δ5 να Κηον, ἴῃ6 Ὑ8ο]ς 
56 1165 οὗ ἢΪ5 Ργορῃδοὶεϑ. 

2δ. τὐ11} γον λα» 41) τοὰ γομγ Ἰδιὰθ. Τογεπυ δὴ πο ἀουδὶ ρΡοϊηῖς 
ἴο 1ῃ6 σαἶκα5 ψ Ὡὶο ἢ ἴΠΕῪ ψογα αἵ [Π6 ΝΟΙΥ τιοπηθηΐ σδυγγίηρ. 

24. το φωγεῖν σερορερβίλ5}}] ταῖμοσ, ΒΟΟΣ ΡΒ γὃ ὮΥ͂ 811 χϑδι, 
ἴῃς διΐατε υϑεὰ δ5 ἱτηρογαῖϊνα ἴῃ δὴ ἱγοηΐσαὶ ββεῆβα. [8 γα ν1}} ρεγεϊβξί 
Ἰῃὴ 5ριῖε οἵ 411 ν ψδγηϊηρθ, ἴμθη Ὅς ἰΐ 50. 

26. »"ν παηιε σαὶ πὸ φίογε ἐξ παηιφά]} ταθδπίηρ εἰϊποῖ παι ἴμ6 1 εν 
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. οὗ Τυάδῃ ἴῃ 411 ἴῃ6 ἰαηᾶᾷ οὗ Ἐρυρῖ, βαγίηρ, Τὴ 1,ογὰ ὅοΡ 
Ἰίνεῖῃ. Βεδμοϊά, 1 τὴ μναῖς ἢ ονοῦ ποθὴ Του εν], δησ ποῖ 
ἴοσ ροοᾶ : δηᾶ 41} ἴῃ6 τηξὴη οὗ Τάἀδῇ τῃαΐ γέ ἴῃ ἴῃς ἰδῃα οὗἉ 
Ἐργρί 5841} θ6 οοηϑιηθά Ὀγ ἴῃς βυνοτὰ δηᾶ ὈΥ ἴῃ6 ἰδιηης, 
ὈΠῸ] {Πογθ 6 δὴ επά οὗ ἤει. Ὑεῖ ἃ 5π14}} ηυταθεγ (Πδΐ 
ΘβΟΔΡ6 [ἢε ϑσνψοτγα 541] τοίασηῃ οἂἱ οὗ ἴῃς ἰαηᾶ οὗ Ἐργρὲ “μη 
τῆς Ιαηᾶ οὗ Τπάδἢ, δηὰ 411 (6 τειηηδηΐ οὗ Τπά4}}, (Πδϊ ἀγα 
δοηθ ἰηΐο {π6 ἰαπᾶ οὗ Ἐργρί ἴο βοϊουγῃ ἴπθσα, 584}} ΚΉΠΟΥ 
ψγο56 ννόοταβ 5}4]] οἰδπα, τ ]η6, οὐ {με γ5. Αηά [ἢ15 σἀσζ ἠέ 
ἃ 5ἴσῃ υηΐο γοιι, 581: 1ἢ τ[ῃ6 ΓΟΒΡ, ἰμαὶ 1 Μ1}} ρυπίϑῃ γοῖ ἴῃ 
{Π15 ῥΐαςθ, ἰμαΐῖ γ6 ΤΥ Κῆον [Πα ΤῺ ψοταβ 5141 5ΌΓΕΙΥ 

ἴη Ἐργρὶ 58.411 Ὀ6 εχίοστηϊηδίθα (5 μόνγονοσ ἴῃ 115 ΠΥ] σθῆβθ, δἃ5 6 
566, Μγ),45 ηοΐ ἴο ὨΔΡΡΘΏὨ), οἵ {π1 (πε 1,οτὰ ψψου]ὰ ἢο Ἰοησεσ σεοκο Η:πηβο] 
ἃ5 ἴπεὶγ σονοηδηΐ ἀοά, δηὰ (ἢπ5 (ΕΥ̓ 5ῃου ἃ Ἰοβα ἴῃς σχρῃι οὗ οδ]]ησ 
ὙΡῸῈ Ηἰ5 πᾶπλα 8ἃ5 βϑ.ἢ. 8ὅεε ποῖίς οὐ σλαά δέδες ἐδενιδείνες ἐρε ἀΐπὲ, 
σἤδρ. ἵν. 2. 

27. 7. τουῦὴϊί τυαίελ] οτ, 7 αν τυαϊελίηρ. Ὑὴδ σευ 5 [6 βϑϑὴβ δ8 
τα τοηδεγεα “" μαβίθη ᾿᾿ ἱῃ σῇδρ. ἱ. 12, δῃᾷ “" ψαίο ἴῃ οἤδρ. ν. ό, 
ὙΠΕΙΘ 566 ποΐ65. 

28.(. γε α τ»»παὶ κπεριδεν ἐλαΐ ἐρεαῤε δε ττυογά «λα... ἰαπαᾶ οὗ ϑ᾽ κ(α}] 
ΤΟΥ ΠΙΙΘγα]ν, γέ ἐλοσε ἐλαΐ σρεαῤέ 1λε Ξττυογα «ἤαϊ]... ἰαμαῖ ὁ  μάαξ, 
γέῦε Οὗ πεεερεόδ7, ἴ.6. ΘΑ. ἴο Ὀ6 πυμηρεγεά ου δοσοιηῖ οὗ [ΠΕῚγ ἔθη 688. 

εὐλοσέ τυογαἶ5] ταῖμοχ, τὐλοσεέ σοχᾶ. ΤὍῇε τείοσθησε 15 ἴο [ἢ ῥδγιου αῦ 
[Ὠγεδί οὗ ρυ ηιβῃτηθηῖ δηὰ [ἢς ρεορ]εἶβ τεῆιβα] ἴο ρῖνε ογϑαϊξ ἴο 1{. 

ΑΞ ἴῃ νεῦ. 14 ἀῦονε, [ἢ δβϑβογίίοῃ ἴμαΐ 411 (ηε Ἐργρίίδη. [εἐνν5 5}4]] 
ῬΟΙΙΞἢ 15 ἤεγα πητηεαϊδίεῖγ αι4]}18 6. Α τοηχηδηΐ 504}} εβοαραε. Τὴδ 
ΤΩΔΩΥ [ον] 5 ἢ σο]οηϊοίβ δἴεγνγαγαβ ᾿ἰνίηρ 'ῃ Εργρίὶ ετα ΡΟ ΔΌΪΥ αἰγδοίεά 
ὈΣΈΒοΣ 1ὴ {{π|65 συ ρβεαυδηξ το {Π|5, ραΥΓΥ τὨγουρὶὶ {Π6 ἔδγι 1 οὗ τῃ6 
ΠΟΒΠΌΥ ψαίεσεα Ὁν [6 ΝΙ]6, δηᾶ ραῦιὶ τὨγουρὴ [πμ6 ΠΠΘΥΑΙΥ οὗ 
Ῥιο εν Γιαρὶ, ἴΠ6 βυσσοβθοσ οὗ Αἰεχαπάου {ΠῈ ατγεαῖ. Ῥιοϊειωυ, αδἴζον 
ἢϊς9 σαρίυτε οὗ Τεπιβαίοτη (Β.Ο. 320), Ὀσουρῃῖ τὴν εν ἱπίο Εργρὶ 
85 56. {ἰεγ5, δηα σαν ἴποβε δἱ ΑἸ]εχαηάγία ἐὺ] σρῃῖ5 ἢ (6 Μδςε- 
ἀοηπίδης (]Ὀβερῆιβ, “422. ΧΙ. 1). ΤῊΪΐδ σουρ]εαὰ ὙΠ [6 πλδγσδηί]6 
δαναῃπίαροβ οὗ ΑἸεχδηάσγια ϑοοῦ τηδάς ἴῃ6 [εν ἴο θὲ ἃ ΨΕΙΥ ᾿πηροχίδηϊ 
εἰσπηεηΐ οὗ [Π6 ρορυϊαίίοῃ. 

29. “41πάὴ ἐλὶς τλαῖϊ ἐὲ ἃ ςἰ9} Τὶ Ὧδας Ὀεεδη :ηΐεσγεάᾶ ἴγοσῃ ἴῃς ἴδοὶ 
(Παἱ [Ὡς ονεγίῃχον οὗ ῬΒδσδοῦ- Πόορῆγα (16 βίρῃ σοίοστεα 0), πποογίαϊῃ 
8ἃ5 ἰ5 115 ἀδία (566 ποχί νοσϑο)ὴ, ψγὰβ τηυσἣ ἰαΐοσ ἴΠ8ὴ ἴπ6 ἴα οὗ [6 
αὔονα ῬΓΟΡΠΘΟΥ, ἴδαΐῖ {Π656 ἴνγο νεῦϑεὲβ αύὸ ἰμογείοσγες δὴ :ῃἰου μοι οα 
ἴηδὰς δ ἴῃς Ἔνθηῖ. ὙΠΟ 15 πὸ πεεᾶ ἤονανοῦ οὗ οἷ δϑβϑυπιηρ 
(Πδἰ δυο! ἃ 5ισῃ οὗ ἴπ6 {τὰ οὗ ἴῃς τεβὶ οὗ Γεγοι δ β -ψοζάς ᾿νοῦ Ἱὰ 
ποῖ 6 ρίνεῃ ὈΥ̓ (6 ρῥιορῃεῖ. ὍΤῇς {ι]|6]τηθηῖ. οὗ 1ἴ, ροβιροηδα ἔοσ 
ΒΟ νὴ γοδῖθ, ψΟῦ]ὰ Ὅε 411 ἴῃῸ πιοσο δ κίηρ ἴο ἴΠοβ6 Ἰνν νῇο 
βυγνινεα ἴο ὈεΠο]ά 11, Βεβίάθς, ποσὰ ατὲ νᾶγίους οἴπεσ ἰμϑίδησαϑ ἴῃ [ἢ 6 
ΒΙΌ]ς οὗ ἃ 5ἴρτῃι ἡ ΠΙΟἢ ννᾶ5 ποΐ ἴο ἴδε ρίασθ [1}} ΤΣΑΔΩΥ γϑᾶῖβ δίϊεσ (παῖ 
οὗ ψὨϊοΣ 1 νγᾶ5 ἰο θὲ ἴῃ6 ὑγοοῦ, 866 6.5. Εχ, 111, 12; 2 ἱηρϑ χίχ. 20. 

29 
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3. βΒἰΔηα δραϊηβξί γοῖ! ἴοσ εν]: ΤΠῸ5 58:1 [ἢ6 ΤΟΒῸ ; ΒΕΒΟΪά, 

45 

εξ 

Ι ὦ σῖνα ῬΒΑγδοἢ-Βορῆτα Κίησ οὗ Εργυρέ ᾿πῖο ἴῃς δδηὰ οἵ 
ἢ15 Θῃθιῖθ5, δηᾶ ᾿ηΐο ἴῃ6 Ὠδηά οὗ ἴἤδτ {πδῖ 5ϑοῖὶς Ὧ15 [τί ; 
85  ρανε Ζεαδθκι δὴ Κἴηρ οὗ πάλῃ Ἰηΐο (πε Παηᾶ οὗ Νεῦυ- 
ομδάγοζζασ κιηρ οὗ Βαῦγίοῃ, 5 δεν, δῃηά (μδΐ βουρηςϊ ἢ]5 
116. 

σμαρ. ΧΙ. 1-- τ. “4 εωῤῥῥεγισηζαν» ποΐζες ορ 1ἦ6 ῥαγέ οὗ 
«Βαγμεἦ. 

ΤΠΏ6 ψοτζά τηαϊ 7ετδι δῇ ἴ[ῃ6 Ῥσορῃθῖ βραΐζα υπΐο Βαγιςοῃ 

. 80. ἑμίο ἐλε δαμα 97 λὲς οριορεῖ 5} ΤῊΪ5 ΟἹ ΑΥΪΥ ρΡοϊηῖβ ἴο δῃ ἱωναϑίου 
οἵ Ἐργρί Υ ἴῃς Βαρυ]οηῖβῃ ροόνγεσ, Ὀὰϊ ΟΥ̓ ΠΟ τηεδῃβ ἱπηρ1165 ἴδιαι 
[86 Κιῃρ 51}8]}1} ἰοβα ἢ15 1{πΠ δἱ {θῖν βαη. Ὅῇῃε ράᾶσαῖ]6] οαβε οἵ Ζεάεκιίδῃ 
85 δαἀυςεαὰ ἰῃ (6 νεῖβα βῇεννϑ (ἢ15, δῃηὰ ἴῃ τείηονοβ ἴῃς αἰ βΠςΌΪ Υ 
ψΠΙΟΏ ᾶς Ὀδδὴ γχαϊβοᾶ 1 ἴῃς ἔδοΐ [ῃδΐ ΠΙΞΙΟΥΥ τηαῖο ῬΏΔγΔΟΙ- ΠΟΡῆ γα 
(1ὴ6 ΑΡηδ5 οἵ Ἡδετγοάοῖι5) ἴο πᾶνε Ῥεσοῦὴθ ἰῃίθηϑ οὶ ὈΠΡΟΡυΪΑΣ αἴεσ 
ἃ ἀείοδί ἔγοτῃ ἴῃ6 ρεορὶς οὗ Ογυύδεηθ, ἴο αν Ῥδθὴ ἴῃ σοηῃϑοαῦσῃοε 
ονεἤγονῃ δηα ἱπρβοηθαῖ ΟΥ̓ Απηδϑὶς (ἀρουΐ βἰχ γϑῶτβ δῇενγ 1}]5 
Ὀχα6), δῃά αἴοσ ἀρουΐ ἴδῃ γεαγβ οὗ σδρίν βίσδησ θα Ὁγ δῖα (Ηετοά. 
11. τότ, 1690. ᾽να αν πεῖ ἱπάδεεα τὸ δοσουηΐ οὗ ἃ Βαργϊοηΐδη 
ἱηναβίου, Ὀυϊ [ἢ6 Ἐργρὕδη ρτίεςίβ, ἔσο ψῃο Ἡδοτγοάοίι5 ἀεσνεὰ 
ἴῃ:ε. ἀρονα ἱηϊοιηηδίίοη, ψουα 6 σατοδι ἴο οτἷρι δυο, 1ζ ἰξ σχε- 
Βι]οἀ ἴῃ ἀΐδρτασε ἴο {Πεὶσ οὐ σΟΌΠΌΥ, υ5ῖ 45 ἴῃς ἀείοδξ οὗ Νεοδο 
αἱ Οδιομουλϑῃ τγᾶβ ραϑθθᾶ ονεὺῦ ὈΥ ἴῃεπὶ ἴοσ ἴῃς ϑϑὴθ σζϑᾶβϑοῦ, [ϊζ ἴ5 
αυϊΐα Ροββίθ]ε, δ πουρἢ ἴῃ ἴἢ6 ΟὐβουγΥ ἴῃ ὙὩϊσἢ (ἢ ἀαΐες οὗἨ τ ῖς 
Ῥειοά δῖε ἱηνοϊνθά, Χτἴ 5 οί βαθὺ ἴο 5Π6 ΜΠ ΔΩΥ οετίδιηῖυ, [δδὲ 
ἃ 5.(σα551] ἱηνδθίοη οἵ Ἐργρὶ ὈΥ Νερυςβδάμοζζδσ ΤΥ ᾶνα μιδὴ 
τοῦσἢ ἰο ἄἀο ψΨΠῊ [86 ἀπρορυϊατν οὗ ΗἩορῆσγα δηὰ ἰδ6 βαρ υρ οὗ 
Αἰλδβϑῖβ. 9866 450 ποῖδ ου χὶνὶ. 13. 

ΟΗΑΡ, ΧΙΝ. 1--δ. Α ΞΥΡΡΙΕΜΕΝΤΑΒΚΥ ΝΟΤΙΟΞ ΟΝ ΤῊΞ ΡΑΞΒῸ 
ΟΕ ΒΑΚΌΟΘΗ. 

1, επΝἴο βαγμΩ] ΤῊ δάὐάγεβθβ ἴο δὴ Ἰπάϊνι δ] [ΟἹ] οσσίησ ὑροῦ 
ΟΣὰ5. ΒΡΌΪΚΘη ἴο ἃ παίΐοῃ μ85 Ὀθθὴ οοιηραγθά ἴο ἴπς6 ΕΡρ 511ε5 δά ἀγεβϑεὰ 
ὉΥ 8ι1 Ῥδὰὺὶ ἴο ἱπάϊνϊἀυδ]5 (Τ ποίην, Τιίαβ, ΡΣ δτλοη), ὙΠ Οἢ ἴῃ Πα 
ΤΩΔΏΠΟΥ ἀγ6 ρῥἱδοθὰ δἷϊζοσ ἴῇοβαε ΜΏΙΟΩ Πα ἱπάϊίος ἴο σματοῆος,. Βατας ἢ 
νΔ3 ἃ τη8 οἱ Πρ Ὀἰγίῃ, σταηάβξοῃ οὗ Μδδϑβεϊδῃ (οἢδρ. χχχίϊ. 1.2), νεῆο 
Ὑ45 ρονεσγηοῦ οὗ [ἢς ΟἿ ἴῃ [86 (ἰτη6 οὗ ]οϑἰδῃ (2 (Ὦγοη. χχχῖν. 8). Ηδὶ 
ΒΕΟ5 ἴο ἢανε ὄχρεοϊεά ἴο ἢανα οἰἴπου ἱπηροτίδηϊς οἶος ἱπ ἴῃς ἰἴαδῖε: 
ΟΥ ΤΟΥΟ ῬΓΟΡΔΟΌΪΝ ἰδ σι οὗ ῥγορῇεου Ὀοβϑίονεα ὑροὰ μι. Ηϊς, 
ΔΙῚ ἤοη ἰ5 ἀεβδιϊηθα ηοΐ ἴο θ6 στα ποα, δηά [86 ἀπδ Θο ὮΘΙῈ ὙΤΌΓΏΒ 
τὰ οὗ ἴῃς ἔαοϊ. [Ιπ δάἀάϊτιοῃ ἴο [ἢ Ὀυγάεξη οὗ [ἢς 51η8 δηὰ βοῖζονξ οἵ 
Ἦϊβ σΟΌΠΕΥ ΨΒΙΟΝ Δηοῖ ἶπὶ δοσοῖυ, 6 τουδὶ δάση ἴο σαργθβς ἰὴς 
ἀεβῖσγα ἴο Ὀ6 αηγίῃίηρ τιοτα (8 [ἢς αἰϊεηάδηϊς ἀροὴ ᾿ΐπὶ ψῆοβα γῆ 
ΟὗὨ ῬΤΟΡΠΕΟΥ͂ ἮΘ ΙΩΔΥ̓ Ὠοΐ ΠΟρΡΘ ἴο 5ῆδιθ. “ΤῸ ῥΡἷδὺ ἃ ριοηυίπεπὶ μασὶ 
ἴχ ἴῃς ἱτηρεηάϊηρ οτἰβίβ, ἴο δε (6 μεζο οὗ ἃ πδιίοῃδὶ σονίναὶ, ἰο ραΐῃ 
ἴδε ἴανοιγ οὗ ἴῃς σοῃηθεσοσ ψῃοβα σοιηΐηρ ὯὮ6 δηπουησοα, [ἢΐ5, οἐ 
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ἴὴ6 5οὴ οὗ Νοῆδῃ, σῆθη ἢ6 δᾶ νυιτίθη [656 ψοσαβ ἢ ἃ 
ὍοοΚ δὲ ἴῃ6 στωουτῇ οὗ Τετοιηϊδῃ, πη τῃ6 ΤΟυΤΓ γϑᾶσ οὗ [6 }0]- 
4ἰκῖτ [ἢ 6 5οὴ οὗ 7οϑίδῃ Κιηρ οὗ Τυἀδἢ, βαγίηρ, ΤὮι5 58] ἢ ἃ 
[ῃῆ6 ΤΟΚΡ, τῇς Οοά οὗ σγ86], υπῖο ἴῆθθ, Ο Βαγιςοὴ ; Του 3 
ἀϊάςι βαν, Ὗοα 15 δ ποῦν ! [ῸΓ ἴη6 ΓΟῈΡ Βα δααδα ρτὶεῖ 
ἴο ΤΩΥ ΒΟΙΤΟΥ͂ : ἱ [αἰηῖεα 1Π ΤΥ 5Ιρῃϊηρ, δπᾶ 1 δηά 20 τοϑβί. 
ΤἼὰ5 5ῆδ]: ἴοι 5ᾺΥὺ υπῖο ἢϊη, ΤῊῺΘ ΤΟΒΡ βδιι ἢ ἴππ5; Βε- Ὁ 
Βοϊ]ά, λα ΜὨΏΙΟὮ 1 μαννα Ὁ} τοῦ 1 Ὀτοαὶς ἄονῃ, δηὰ ζλαΐ 
ΠΊΟΝ 1 Πάγα ρῥ]δηϊθα 1 τυξι Ῥ]οῖκ ὉΡ, Ἔνθη {15 ν ὮΟ]6 Ἰαπά. 
Απά 5θοϊκοβϑὶ ἴῇου ρτϑαῖ ζάέγρε ἴοσ {γε 1} βϑοὶς λεγε Ὠοΐ: ἔῸυ 9 
ΒΘΠο]ά, 1 τοῦ ὉΠ δν1] ὕροὴ 4]1 65}, δα ἢ [ἢ6 ΤΟΚᾺΡ : Ῥὰϊ 
τῆγ 116 Ψ111 ρῖνε υηΐο [Π 66 ἴοΓ ἃ ΡΥΘΥ ἴῃ 411 ρῥΙασθϑ ψΏΙΠΟΓ 
ἴμοι ροοαβϑί. 

παρ. ΧΙ,Ι. τ, 2. 7αἼγούμεξίογ ο {6 2γοῤῥεοΐές ἀραΐρεΐ 
τς Οερζζς. 

ΤΗΣ νοτζά οὗ ἴῃ 6 ΓΟ ΒΡ ΜὨΙΟὮ σᾶς ἴο Γἐγοηλδῃ τἴῃ6 ρτο- 46 

- 

βοῃεῖδησ κα (15 δαᾶᾷ Ὅεοη ἴῃς νυἱβίοῃ (δὶ ἢδὰ σοζηθ Ὀεΐοσε ὨΠῺ, 
δηᾶ θη (Π15 Ῥαββεα δΥΑΥ ἢ6 5δηῖς πο ἀεβραῖς δ ἴῃς βϑειηΐηρ τα ϊῖ- 
Ἰεββῆθβϑ οὐ ἢῖ5 εβογίβ.᾽ ,5,,,.. Δι. Φίω. Ατίὶ. ϑεσενιϊαά. ὅ6εὲε αἷϑο 
ΚΟΌΙο 5 Ολγίσζία» Υεαγ, 1ττἰἢ ϑυηάαγ αἴοσ ΤΥ, “415 [Π15 ἃ {{π|6 
ἴο ῥἷδηξς δῃὰ Ὀυ1]ὰ, εἰς. Βαγιοὴ ἰ5 (ἢπ|5 ἃ βίσῃηδὶ 1]Πυϑἰγαῖοη ἴῸσ ἃ 
μον ἔασ [δαΐϊ δ οὗὨ ΡΥΟΡΏΘΟΥ νγὰ5 ἔτοπὶ ἀδρεηάϊησ προὴ ἱηάϊνίάτι4]5, 
δῃὰ Ὠο Τσοιῃρ οίοὶΥ ἰἃ νὰ5 δοκηονίεασεά το ῬὲῈ ἔογῦ ἀοά δἷοῃε ἴο 
δεβίου οὐ ν᾿ ΠΟ] ἃ, 9866 δισίποῦ ἱη Τηἰϊχοά. 11. ὶ 6. 

Ζάεεο τυογας] ἴῃ6 ἘΟ]] οὗ σἤβρΡ. χχχνὶ. ἃ5. 15 5Βῃε ἢ ἃ ΌΥ ἴῃς δά άιοη 
οἴ [Ὡς ἀαῖα “ἴῃ [Π6 ἐουτί γεασ οὗ Τ᾿ ἐῃοϊαϊκίτη᾽, 

8. ργίϑ 10 »1»} 50γ7γοῖῦ}] Τὴθ “βούγον ἡ νγὰβ Ῥαΐῃ δὲ ἴδε βίηβ οὗ ἢ 8 [ 
[6]]οτν-σουπίγγτηεη, [86 “ρτίεξ᾽ (αϊ ΠΟ νγὰ5 οαυβεὰ ὈΥ [ἢς ἱτὰ- 
Ῥεπάϊηρ Ἰυάρτηεηΐβ. 
7 ,εραῖ 17 γεν οἱσλίη} 8. αυοϊδοη ἴγομι Ἐ5, Υἱ. 6 ("“1 ἂπὶ ϑ "θα 

ΜΠ ΤΩΥ Ῥτοδηϊηρ᾽)). 
4, “Βελοία, ἐλαὲ τυλίελ 7 λανε διεῖϊ,.. ἴῖῃ6 βατὴβ ἰδηριιαρα δ5 ἱπ 

οἴδρ. ἱ. τὸ, δηὰ ἴδ5 ἑογηλίηρ [6 σεῆθγαὶ Ὀυγάθδηῃ οὐ [6γοπ Δ 5 
ῬΙΟΡΆΘΟΥ. 

εὐόρς ἐλὲς τυλοΐς ζα»4] Ἰἰῖογα! γ, αμαᾶ ας γεραγας [0.69 010 ΘΑΙΊΒ, 
ἐ ἐς (σο). Ασοοτάϊηρ ἴο {πε ῥγϑϑεηΐ ἴοχῖ μόούνενοσ ἴῃ ἰασί ψογάβ ἀγα, 12 
ἧς», Ὅηδ τείεγεησοε ἰ5 ἴο ἴπῸ6ὶ βοοῦγρε ἰηῆϊοίεἃ προ [6 Κηονη 
νοσἹα ΌῪ ἴῃς τίβε δῃα δορτεββϑίοηβ οδίδε ρονψεῦ οὗ Βαργυΐίοῃ. 

δ. «εἰ ἑλενε πο] (ὰο ποῖ πόρε ἴο 6 τπῆοσε ἴμδὴ ποὺ ΠΟῪ ατί. 
866 ποία δρονε. ; 

ἐὰν 7 τοὶ 7 σῖσε τρηΐο ἐδέθ 707 ἃ 27.2)}] ὅδ ποῖε οἡ χχὶί. 9. 

σΗΑρ, ΧΙΝΙ. 1, 3. ἹΝΤΕΚΟΡΌΟΛΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞ ΡΕΟΡΗΕΟΙΕΒ 
ΑΟΑΙΝΒΤ ΤῊΣ (ΣΕΝΤΙ[Ε5. 

1. 724ε τυσγα ὁ 1λε Ζογά...αραΐμοέ 66 Οερεΐ 5] Τῆς συκίουι οὗ 
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Ῥεῖ ἀραίηβὲ [6 (ὐσδῃθ]εβ ; δραϊηϑὶ Εργυρῖ, ἀραϊηϑὶ [6 ΔΙΉΠΩΥ 
οὗ ῬΠασδοῃ-Ὥθδοῆο Κιὴρ οὗ Ἐργρῖ, νος γγὰ5 ΟΥ̓ [ἢ6 ΠνῸΓ 
ἘΠΡΏγαϊαβ ἰὼ Ογο οι) ἢ, ΨΏΙΟ ΝΕ Βμδάγθζζασ Κίηρ οὗ 

Ρἰαοίπρ ἴΏ ἃ »ΤΟῸΡ 85 βεσε ῥγορβεςῖεβ ἀραϊηβὲ Ὠθαίμθῃ πδίϊοηῃς ἰ5 11105- 
{ταϊεὰ ΟΥ̓ 5δὴ (οἤδρϑ ΧΙ].---χΧὶ].}; ΖΕ κλοὶ (οἤαρ5. χχν.---χχχὶ.), 
δηᾶ Ατὴοβ (ς 85. ἱ. 3--ἸἹῖ. 3). Ιἴ Πα5 θδθῆ βουρῆϊ ἴο ἄγαν 5ἰριηίϊβοδηςα 
ἔχγοιῃ τῆς ἀϊν κου ἰηΐο δενθὴ πδίϊοηβς ΨΏΪΟΝ τᾶ 6 τηδάδ ἴῃ ἴῃ οᾶ56 
οὗ ἘΖεκιεὶ αμὰ Απιοβ, δηὰ Ἔνθ ποῖα, Ὀαϊ ἰξ σοαυΐγοβ βοιὴς ἰοσοίηρ οἵ 
[με Ρασίβ οὗ ἴπὸ Ῥτορμεοῦ ἴο σΑΥΥΥ͂ {Π15 ουἱ. Ηδετα ου ἰῃβίδῃος (δε 
αἰνίϑίοη ἰπῖο εἰσάέ ΟΥἩὨ ἀνθὴ μέ Ῥατίβ 5 τῆοσε Ὡδίυσαϊῖ, νὶζ. Ἐργρὶ 
(ἴῃ ἵἴνοὸ ρῥατίβ, χὶνὶ. 3--ῖ, 14--..8}, ῬΒΠΙ5εα (χ]ν!ϊ.)}, Μοδὺ (χὶνμ.), 
ΑἸ οἢ ἸὴΝ 1---6)ὴ, Ἑάοτι (χ]ῖχ. 7--22), ᾿ϑαπιάθουβ (χ χ, 23---27), 
Καεάαγ δηὰ Ηδζον (χ]χ, 28--- 33), ΕἸδτὰ ὀχ 34--.30}), ἀαῃὰ Βαδγΐου 
(1. 1..). ΤΕ οτάδσ οὗ [ἢ656 1 ἴῃς Η6Ὁ. 15 ΟΥ̓ ΒΟ πηδδῃβ ἴῃ 581η6 85 {δὶ 
οὗ ἴτε ϑεριυαριηῖ, σῆο ρίαοα Βαγοι ἱμπηηθα αίοὶν τες Ἐργρί, πιὰ 
οἴπμες ἀϊδετεηοοβ. Ὅῆς ἰοσηιεσ, ον ευοσ, 18 ΤΟΣ ἥκειν ἴο Ὀς οοτοζῖ, 
Ἔνεὴ ἡυάρίηρ [π6 τιδίίεσ ΟἿἹῪ ἴσομι ἱμπίοσῃδὶ σοηῃϑίἀδσζαίίοης. [11 15 πιοῦα 
πδίαγαὶ, ἰδ κιηρ Εσγρί ἤτβί, 85 [6 ῃαϊΐοῃ ῇοβα ονεγἤσον ὉΥ Νεῦυ- 
ομδάηοζζασ ϑνουὰ Ὅς ἴΠ6- εἰσῃιαὶ ἴο ἴΠ6 τοβϑί οὗ ἃ ϑἰηινίασ ἔδϊθ, ἴο ρῸ 
ἴΠεηοα ἴο Ῥ.]ςιἰα (Ἰποϊαδίηρν Τγτα δηᾶ 5140), ἴδῃ (ραϑβϑὶησ τουπά 
ἴο (ἢ6 Εαβὶ οὗ Ῥαϊεδβιϊηθ) Μοόοδρ, Ασηηιοπ, δηά Εδουα, [ἤθη [1)απιᾶςοῦϑ, 
85 ταργαβθηίϊηρσ ἴῃ6 ἰκϊησάομῃηβ οὗ [(ἢ6 πούίῃ, Κοάδσ δηὰ Ηδζοῦ 89 
ἱπα!οαίίηρ ἴῃς Κίηῃρβ τηθηϊὶοηθα ἴῃ ἴῃς ϑυμιΥΥ οὗ σοἤδρ. χχν. (νεῖ, 
24), Ψ ὮΙ6 ἸΑΞΕΥ ἴῃς παίϊοης οὗ ἴΠ6 Εδβὶ δγὰ ἱποϊυδθα υηάοσ ΕΠΔπὶ, 
ἼΤὴῃε Ῥιορμθοίεβ αραϊηθὶ Εργρί δηὰ Βαργϊοῃ ἄρτθθ ἰῇ σοηῃίδίηϊηρ ἃ 
ΡῬτοσΐδαε οὗ τεβίοσαιϊίίοη ἰο ἴϑσγαοὶ (χῖὶνὶ. 27, 28, 1. τῷ, 20). Α5 εδοὴ 
τερτοβοηϊοά τἢ6 ρστεαῖ ρονεῦ οἵ δεν], ἸἸοβί]ς ἴο [6 Ρῥϑορὶε οὗ Οοά, 
τ 15 αυπῸ πδίαγαὶ ἰδὲ (Πεθς6 Δϑὶ βῃουϊ ἃ τϑὰρ Ὀεποῆξς ἕἔτοιῃ βυοῖ δὴ 
ΟΥ̓ΕΣὨΓΟΥ,. 

2. αραΐμεΐ Ἐφ» οοποοσιΐηρ; Σρν»ί. Τῆς ἵνο ρατγῖς ἰηΐο υἱοὶ 
[815 ῬΤΟΡΏΘΟΥ 15 ἀϊν!ἀεα (566 ρον θ) ψνεσε ὑΡτοῦδΪΥ τγτίδη αἱ ἀϊβεγεηὶ 
ἰἰπη65, τῇς. πὸνν μεδάϊηρ' ἂδἱ νεϑσ. 13 Ξυσροβίϊηρ (5. ΑΚ τεραγάς ϑσυῦ- 
Ἶδοῖ τιδίέοσ οψενεσ (ἢ6 βεσοηά [0] ον παίυ γα ῦ ἀροὴ ἴμε ἢτβῖ, (Ὠς 
ἀεοϊαταϊίοη οὗ ἔυγίμοσ βυδ)υραιϊίοη οἵ Εργρί ἁροὰ (ἢ6 ῥχοοϊαπιδίίου 
οὗ [06 δῃεγ᾽ἶβ βίρηδὶ βιισοεβα δἴ (δγοπειϊβῆ. {κε ἔξαγε. ἴῃ ποίες ὁ 
ΨΕΙ͂ΒΕΒ 13, 14. 
]λαγαοΐ-μεελο] ΤὨῊϊ5 τποπαυοὴ παᾶ ἀείεαϊεα απηὰ [απ Τοβίδῃ δἱ 

Μερίάάο, ἀπά κεἴ [εμόοϑῆδ οὐ ἴῃ6 [τοῦθ [π ἴγοα ταοηϊϊις ἢς δα 
ἀεροβεά δηὰ ἱπιργηϊδοηεὰ ᾿ἷπὶ δἱ ἈΠΌΪαἢ, δηά 5εῖ ἃρ Τθμοϊακίπι. Ἧς 
Μὰ5 Ἔχ οηάίηρ εἰ οοηηποβίβ ἴῃ [Π6 Αϑἰδιὶς ἀϊγεοϊίοη ψΏδη ἴῃ τὰς ἰουτἢ 
γϑᾶγ οἵ Τ εποία κί τι δ τεὶρῃ ἢς νγὰ5 ονθσίἤσοννῃ δὲ (αγοῃεδι βῆ. 

Οαγελενείς} ῬΥΟΡΔΌΪ ποὶ Οεγοεβίυη δὲ (ἢ6 ἰπποῖίοπ οἵ (δε 
τίνει Οθεραῦ δπά Ευρηγαῖες, ὑὰϊ φοηβί ἀογα οἷν σε ἀρ ἴδε ἰδἰίετ 
βίγσεδη δηα βοιηβ ἀἰβίαηοα ἴο (ἢ6 Ὠοτίἢ οὗ ]δΐ. 369, Ῥγοίφβϑθον Ἐδν]ηϑοῦ 
(πη. 2702. ἰῖ. 475) ἀδβογῖθεβ 1 ἂβ ἰῃ6 Καὺ οἱ ϑυγία οἡ ἴδε δαϑὶ δῃά 85 
σοτητηδη ἀἰηρλίῃς ογάϊπατυ ράξβαρε οὗ (Ὡς ΕῸΡΉταϊεθ. [{ νψα5, ἢς δά άϑ, 
186 ΟὨΪΥ ρτεαῖ οἱ ἰῃ τμαὶ αυδτίετ, [{ 5 ὨΘΑΙῪ ἰάἀεηίοαὶ ἴῃ κἰτυλιίου 
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Βαυίοῃ ϑιηηοίθ ἴῃ (ἢ6 ἔουτι γεὰσ οἵ 76 ῃοίακίτα ἴΠ6 50ῃ 
οἵ Τοβίδῃ Κίηρ οὗ [ἀδῇ. 

4--,ι.2. 776 γε: 2γοῤῥεῶν γεραγάζηρ ἘΡ.Ζ:. 

Οτάεσ γα ἴπε Ῥυοκ]ες δηᾶ 5}1614, δῃὰ ἄταν ὩρᾶΡ ἴο 3 
Ὀ4.|6. 

ἩγΏ655 [6 ΠΟΙΒ65; δηᾶ ρεῖ ὕρ, γε ΠοΙΒΟΠΊΘῃ, 4 
Απᾶ 5ἰδηά ἰοσίῃ νὴ ἢ γομ 7 Ὠε]τηεῖϑ ; 
ΕᾺΣΌΙΒἢ [Π6 5ρθάδγβ, σπα ρυΐϊ οἡ {π6 ὈΓΙΡΑΠΔΙΏ68. 
ὙΥπεχείογα πᾶνε 1 βϑεδὴ μοι αἰδιηδγεά ἀπά τυὐτηεα ΔΤᾺῪ ς 

Ῥδοῖκῦ 
Απά {Πεῖγ στ ΡΠ Ομδ5 σα Ὀθδΐθη ἄόνῃ, 

ΨΠ ἢ Μαῦορ, οὐ Ἡ]εταροἑὶ8. ΤῊΘ ψοχὰ σηδαηβ 2λέ ,0γέ οὗ Ολενιοεᾷ ἴδε 
ρμοὰ οὗ [δε Μοαδθὶϊεβ (2 Κίηρθ χχὶ!]. 13). 

8. 1, ΤῊΕΞ ΕἸΚΘΤ ΡΕΟΡΗΕΟΥ ἘΕΟΛΚΌΙΝΟ ΕΟΥΡΤ. 

8--6. ΤἼΒεπ6 νεῖβεβ γίνε ἃ8 ἃ ᾿νε ῖὶν ἀεβογ ρθη οὗ {π6 Ῥγερασγδαίοη Ὶ 
᾿ 8δηἀ ἴῃς δάναδηςσε, ψὩϊος ετα [ὉΠ]ονγεα ΟΥ̓ ἴῃς αἰδαβίσουβ ἀείεαϊ δὲ ( 
νΝ ΟΔΣΟΒ ΟΠ 5ἢ. ᾿ 

8. Ογαεν γ6] ταῖϊῃεσ, ῬΥΘΡΆΣΘ Υ9. 
ὀπεξίεῦ αμα τἀϊοϊ 7] Ὅλα ἴοσιλεσ οὗ [686 νγαὰβ ἃ 518]1] τουη ἰαγρεὶ 

ὙΔΙΟΝ [86 ἸρΏξ διτηεᾶ ἰσοοὸρβ οαττεά, [86 Ἰδίϊοῦ σογεσοά (86 ΨῇοΟΪα 
Ὀοάγ δηὰ νγὰβ8 Ὀοσῃς δοοοσαϊ ΡΥ ὉΥ ἴ86 Ποανγ-δττηθᾶ, 

4. “ἴαγρδς {λὲ λογ5.5)] Βυὶησ ἰηῖο ορογαϊΐοη ἴῃ6 οδαγίοίβ ΒΟ Ὦ 
ἰοσπηδά ἃ ν ΣῪ ἱπηροτίδηϊ [εδίυτε οὗ Εργρίϊαπ ἀσηλῖεϑ. 
“γε τ, γέ ἀογ,567919721] ῬτοΟΡΔΌΪΥ, τουμῦ 1110 πύθοα5, ΔΙ ΠΟυΡἢ ἴπ6 ΗΕ. 

δι ϑιδηϊνα 15 υϑεα ἴῃ ὈΟΙ᾿ 56 565. 
«ἰα»α ,ογίλ τυΐτλ γοιγ ζείνεοί:) ἸΙ Οτα γ, 2]αεθ γομγεεῖνες τυὐϊὰ λείγισίς 

(ο»:), 1.6. Ραΐϊ γουζβεῖνεβ ἰῃ Ὀδίι]6 αὐτὰῦ. Ἐ]πηείβ γεσα ποΐ ΨΌση 
ἐχοαρῖ δοίμδιν ἴῃ Ῥαι16, δηᾶ ἤδῆςα (15 σοχημηδηδ ψγὰ5 δαυϊναϊθηΐϊ 
ἴο 8η ογάον 1ῃηϑ: Δ ΠΥ ἴο ΘΏρΑρΘ. 

ὀγίραραἶ 65] οοδῖβ οὗ τὴδι]. Τῆθ ψοζγὰ 15 σοπηβοϊοα νυ Ὀτραᾶα 
(4 ἀϊν᾽5ίοη οὗ 8ῃ διτῃυ), δπὰ Ὀτίρδάϊεῦ ([Π6 σουμητηδπάεν οὗ συ ἢ ἃ ἀν ]510}); 
αἶδο νι ἢ Ὀγραπάς. Τῆε βεῆβε οὗ ΤΟ ΌΘΥ, ΠΟ ψῈ πον δἰίδο ἴο [ἢ]15 
Ἰαϑὶ ψοσά, 15 τηοάεσῃ. “Ζ'γίραμαΐηε ἤδη, ἃ5 ὁσσυττίηρ ἤετα δηᾶ ἴῃ 11. 3, 
ψ8 "4 Κίηα οὗ 50416 ΔΙΙΏΟΙΙΣ ΟΥ σοαΐ οὗ τηδ]], 50 οἿδ᾽ δα ἴσοτη Ὀεϊησ 
ΟΣ ΟΥ̓ ἴδε ἸΙρμϊ ἰζοορβ οδἱϊοὰ ὀγέραηας, ἴῃς παὴθ ρίνθῃ ἴο ᾿ἰρῃϊ 
ἃττηθα 5Κι πη ϑηετα (ΝΥ εἀσπνηοοά).... 1 ἴῃς σοῦτθα οὗ [ἴτὯ6 ἴἢ6 [14] 14 ἢ 
ὄγίραριΖε σάτα ἴο τηθδῃ ἃ ΓΟ ΌΘΓ, ΡΙγαῖθ, δῃά ἤδπος ὀγύραρα δ ἀδποιθα 
ἃ Ἰισῆϊ Ρἱπηδοα υϑεἀ ἴοσ ρίγδου.. .Οὗ [ἢ15 νογὰ τῆς τηοάδγῃ “ Ὀσὶρσ᾽ 15 
Δ δὐτονίδίοη." 481δίε ογά Βοοξ. 

δ. ἤαηελνγοογε λασνε 7 τεερ ἐλεηε αἐτηαγ44] ᾿ἸςογαΠγ, Ἦ λ» ἀο 7 5ἐε (1) ἢ 
ἐλεν αγεὲ ἀΐτγπαγεά, ΤὮε Ηςῦ. τλ15 Ἔχργεββοβ ἴπε ἱπεΧρ Δ 0]6 σμαγδοίεσ 
οὔ (ἢ6 κ'ρῃῆιϊ. ὙΤμδῖ 50 δι] ἰδηϊ ἃ Βοσί βῃοιϊὰ Ὀς ἀείεαϊε 1 1 ἰ5 Ῥεγομὰ 
σΟΙΡΙ ΒΘ; βίο σι. 
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Απά δα ἥεά δρᾶςβ, δηὰ ἰοοῖκ ποί ὕὑδοκ: 
δ» ἴδασ τας τουπᾶ δθουϊξ, 5α:ἢ τῃ6 1.05. 

6 1κἰ τοὶ ἴα δυνΠΠ δα ἀν ΔΥ, ΠΟΥ [Π6 ΤΙ ΡΉΪΥ παρ Θβοᾶρα; 
ἼΠΘΥ 584]}} βία ]6, δηὰ [211 ἰοναγὰ [6 ποιίῃ ὈΥ (16 τῖνεῦ 
ΕΛ γσαῖαδβ. 

7 ὍΏὮο ᾧ [ῃϊ5 ζλαξ σοτηοῖῆ ΌὉΡ 85 ἃ βοοᾶ, 
ὙΏοΞ6 νγδίθιβ ἀγὲ τηονϑά δ5 [ἢ σίνεῖβ ἢ 

8 Ἐργρίῖ τίβοῖἢ ὑρ ᾿κὰ ἃ Βοοά, - 
Απά ἀξ νναῖθιβ δῖα τηονϑά Κα [ἢ6 νοῦ ; 
Απά Βα 5αϊζῃ, 1 ψ1}} ρὸ υρ, σηα ν1}} οονογῦ (ἢ6 δαὶ ; 
Ι ν}}1 ἀδβίσου [ἢ 6 οἰ δηὰ [6 ἱπῃδθιδηῖβ [ποσγθοῖ, 

9 ὍΟὐΟἴη6 ὑρ, γε ἤοΙδ685 ; δῃά γᾶρϑ, γε ομδχοίβ ; 
" Δηά εἴ [ῃ6 τσ ὮὙ γέ ἐομηα Τοτίῇ ; 
Τῆς ΕΚὨϊορίδη5 δηά ἴδ6 Πργδηβ, [ηδὲ μαηά]ς [ἢ6 βῃϊεϊὰ ; 
Απά [δε 1, γάϊδη5, [μὲ Ὠδηά]6 αχά Ὀεπά ἴῃς Ὀον. 

ἑοοξ ποΐ δας] ἴα ση ποΐ δαςξ. 
αν» τοας γομραά αὐοι] 7ετευιϊα  β ἰανουτγίία Ἐχρυαϑϑίοῦ ΟὔΟδ τΌσα 

δηᾶ ἴῃ οἰτουμπηδίδησοβ ΨὨΙΟΝ οουἹὰ οὶ θ6 τόσα δρρτγορσγίδῖθδ.υ ὅς.ε6 ποῖα 
ΟἹ ΟἴδρΡ. νἱ, 25. 
Σ 86. 42εἰ ποέ ἐλε στο Ἴ ταῖμον, ΤῊᾺΘ Ββυ Ὁ 5}.8}1 ποῦ. Ἐνεῃ [ἴῃς πιοΞξῚ 

. δοῖζνα δηᾶ Πεοτοῖς οἵ ἴῃς Ερυρίίδῃ ἈΣΙΩΥ 5841} ποῖ σαί {πεῖς ἤοηιοβ, Ὀαϊ. -- 
Σ 8841} ΡΘΥΞἢ ἴῃ ἃ ἀϊβίδηϊ ἰδῃά. Ξ 

ἐοισαγαἱ ἐᾷέ νιον ἐλ] ““ (Ατο βου ϑἢ ἴῃ ͵αϊ. 260 ψουἹὰ Ὅς ἴουγ ἄορτεςς 
δου οὗ Ττυβαίθι ἰῃ αἰ. 310.,᾿ ,52. Οομε:. 

1. Με αἵἴὸ τον ἴο Ὠς ἰοϊά 1π6 πδιλς οὗ ἴῃς ἡλίου, ἴῃς ἀείοαϊ οὗ 
Ὑ 056 ΔΙΙΏΥ ψὸ Βαανὰ Ὀδθὴ νἱϊπεβϑίηρ. 

ας: ὦ Ποοα] ας ἴλι ΝΊ16. ΤὨδ δάνδῃςς οἵ ῃς ἘργΥραδῃ δοβὶ 15 "ἰκοποὰ 
ἴο [Ὡς δῃηιαὶ ονογβῆον οὗἉ [μεῖτ οὐ βαςγοϑά τίνοσ. ᾿ 

:ουλοσό τυαίεγς αγό »πουεά 1 Ἀ1Ε ΤαΘΙΒ ὕ088 ΓΘΙΏΒΘΙΥΘΒ. 
ας ἐλε γίνε) [ἴκὰ [86 Ὀγαημοΐθβ οὗ ἴῃς Νι ες ἴῃ ἴῃς  εῖῖα οὗ Σοσὲν 

Ἐργρί. Ὑδδ βάᾶῖὰς Ηεῦ. σψογὰ ἰβ δεὰ ἴῃ Εχ. νἱΐ. το (γεπάδγεὰ σήγεσμες 
ἴῃ [6 Εηρ. Ν εγβ.) ἰῇ ῥσεοίβεὶυ [ἢ 6 58:26 Δ ]ἸσδίΟἢ 85 Βόγα δηὰ ἴῃ νοσ. 8. 

9. Οὑ»6 9] 60 κ᾿ Τῆε βυπιηοηβ 15 ἴο σαν ΔΙ οδαγίοὶς δηὰ 
ἸπΊλίΓΥ ἴΠδὶ ἴΠοΥ 5δου]ὰ 5εὲ ἔοσί ἔγοσα Εργρῖ. 

γαρε) ΑΥΣΊΥΘ ΤΌΣΊΟΤΕΙΥ. 
εονδ “ογὶλ] 5ὸ ,γίλ. 
ἐλε ΑΕἸἰλίοῤίαης αμα ἐλε Ζιίδγαρμς.. απο ἐλε 2, γαάϊαρ5}] ἴἰἢ6 τρουοθπασῦ 

ἴτοορβ, ὕπο ἕοσμεὰ ἔγοτι ἴῃς ἄδγϑβ οἵ Ῥβατηπηθίοῃυβ ἴῃς οΟὨϊεΐ ρατί οὗ 
τὴς Ἐργριίίδῃ ἀγιιϊθβ. ΤΠς ΕἸΗϊορίδηβ ((5}} δπᾶ ἴμ6 Γἰργαηβ (ΡΒὰι) 
ψεγα οἰ ἄγε οὗ Ηδπηι (Οεη. χ. 6). ΤΉΕΥ ἰοσιμθὰ ἴδ ἢεανγ-δποᾶ 
ἴτοορβ. Τῆε 1 γάϊαηβ (16 “ [πἀϊηι᾽" οἵ ἀδη. χὶ 13) ψεσα αἷϑο Αἰγποδῃς, 
δηᾶ ποῖ ἴο Ὀ6 σοηΐιβοά νν ἢ [6 Ι,γάΐϊδηβ οἵ [6 οοαβὶ οὗ Αϑὶα Μίποσ, 
ΨΏΟ Ψψοσα ΘΒ θηγῖος (ἀ, (ἢ. χ. Ἴ: Ὗνε 'ανε ἴῃς ἴἢτοε ὑθορὶςς Ὦδσο 
ταεη[οηθὰ βροΐκεη οἵ ἀραίῃ δ5 Εργριίδῃ τηϑγοεῃδγίεβ ἰῃ Ἐζεὶς. χχχ. 5. 
ΙῺ Ιβαΐδῃ οὐ 186 οἴβεῖ μαηὰ (ἴχν]. 19) [τὰ ἰδ οοππεοιοὰ τ Αϑἰδιο 

. 
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ἘρΥῪ [15 ἐς [ῃη6 ἀδγ οὗ [86 1,οτὰ ον οὗ Ὠοβῖϑ8, 1ο 
Α ἀδγ οὗ νεηρεᾶηοθ, ἴμαΐς ἤδ τΔΥ ἅνεῆρε ῃΐτὰ οὗ ἢ15 

Δάνογβα θϑ: 
Αμπὰ [ἢς 5 νψοσζὰ 5041] ἄδνουτσ, δηὰ 11 5841} Ὀ6 5αϊ[ϊδῖε απάὰ 

τηδάβ ἀσυηὶς ἢ τηεἰσ Ὀ]οοά : 
Ἐργ ἴδε 1,οτὰ ΟΡ οἵ Βοβῖβ δίῃ ἃ βδοσῆςθ 
Ιῃ τῆς Δου σου ΠΥ ὈΥ ἴπε Τῖνοσ ΕἸΡΉγαῖεβ. 
Οο ὺὕρ ἐπέία ΟΠεΔά, δηά ἴαϊκα Ὀα]η), 1: 
Ο νιτρίη, ἴῃς ἀδιρμίεγ οὗ Εργρί: 
Ιῃ νδιῃ 51}4}1 ἴ[ῃοιι 156 ΠΙΔΩΥ τη α] ΟΠ 65 ; 
1 ὺγ ἴᾷοιι 5841 ποῖ Ὀ6 ουτεά, 
ΤΠΕ πδίοης πᾶν ποατά οὐ [ὮΥ 5ῃδτηθ, 12 
Αμπά [ἢγ οΟἿΥ Βαίῃ δ|1εἀ ἴῃ ἰαηὰ : 

δηἃ Ἑυτορεέδη ἰγῦε8. Ἰθεδε Συγαϊΐδληβ, 45 Νὰ 566, οσιηδὰ (δὲ Ἰρἢϊ- 
διτηδα ροτχτίοη οὗ ἴδ Δγιιγ. 

δεριαἿ ἩΈΓΑΙ]Κ, “γεαί, κἰτὶην, “ 
10. 2», τλὲς ἐς ἰλε ἠαγ 9.7), ἘΒπῦ μαῦ ὅδν ὈδΙοπβοία ἴο. ΤΏοΙο 'ς 

8ἃ οοῃίζαβί Ὀεΐνδοη [ἢς δἰδοῦν νὰ τ ΙΟἢ [ὴ6 ΔΙΙῺΥ ροα5 ἑογ ἢ δηά [ἢς 
αϊῖε τΠαἱ αὐναὶϊῖ5 ἰδ ηὶ δὶ (δγομοιη βῆ, ἀθβοθεα δ5 “ἴπ6 ποσί οουηίγ". 
ὙΠΟ ἾΟΥ αἱ (15 αἀἰβαβίεσ δ5 ΤΡ ΠΥ ᾿μἢϊοϊθα οἡ Ἐργρὶ [Π6 ἐποιγ οὗ 
Οοάϊΐξ ῥΡδορ]ὶς ατίϑεβ ποῖ ΟὨΪΥ ἔγοιὰ ἴῃ 6 Ὁπαγηρ' ΤΔΘΙΔΟΣΥ οὗ [Π6 Ὀοπάδρε 
οὗ οἷά εἰπι6ς, θυἱ ἔτοιῃ ἰδίοσ ἰσου Ὁ]65, δι ο ἢ 45 {πΠαἰ οὗ ἘΘΠΟΡοδι δ [π6 
(1 Κρ χὶν. 25, 26) δηὰά ἴῃοβε ἴῃ στησοῖὶ τροτα σεοεϊ ἀᾶγβ. 866 μοῖς 
Οἵ ΨΕΙ. 2. 

11. δα»! 866 ποῖβ οἱ υἱῖϊ. 22. 
Ο υἱγρίρ, ἐλε ααμρλζν οὐ Ἐ,.}έ] υδεὰ οὗ ἴἢς Ἐργρίίδηβ σαπογα ν, 

σῖτ τς δαἀάϊοη 4] ποίΐοη ἢονγενεν οὗ {πεῖν μανίηρσ ὨΠΒοσίο Ὀεςη κερὶ 
ἴτοα ἔσοιῃ δυτί, πκὸ ἃ νἱγρίῃ 5αΐε ἴῃ Ὠοσ [δι μετ᾿ 5 ἢου6. 
“αἱ ἐλοιε 54] ἈδδΒὺ ἴδοι τι6θά. 

. ἑάοιε σλαϊ μοΐ ἐξ σεγεα} Ἀθη Ῥ]ΔΙβῖοσ ἴπου Ὠδεῦ ποσθ. 966 ποία 
ΟἿ ΧΧΧ. 13. 

“ἸΝοῖ ΟὨΪΥ νν85 ἴδε βἰυάγ οὗὨ τιεάϊοϊηθ οὗ γε Ὺ εαυν ἀδία ἰῃ Ἐργρί, Ὀυϊ 
τηδᾶϊοδὶ θη ἴπεσα ψεσα 1 500} τερυΐα, ἴμαἴ [ΠΕΥ ψνεσε βϑηΐ ἴοσ δ 
ναιῖουβ {π|6ὲ5 τοσὰ οἴμεσ σουηῖεβ. Ὑμεῖς Καον]εᾶρε οὗ τηδάϊοϊης 15 
οοἰε γαίεα ὈΥ Ηοχηεν (Οἀ. ἵν. 2290), ψῇο ἀεβοσῖθεβ Ροϊγάδηιηδ, ἴπ6 νυ 
οἔὗ Ἰμβοηίβ, 85 σίνϊηρ ταβάϊοῖμαὶ ρδηῖβ “ἴο Ἠοίεῃ ἴῃ Ἐργρί, ἃ σου ΠΕ ΥΥ 

ἵηρ 8 ἱπδηϊῖ6 υθοσ οὗ ατρβ.. νὮθγα εδοἢ ῬΠΥ5:ΟΙΔ ἢ ΡΟββθ 5565 
ἔρον κὰς δῦονεα 411 οἴπεσ τηθη.΄.. Ογγὰς δηὰ Ὠδγίυὰβ ὈοΓἢ βθηΐ ἴο 
Ἐργρὶ ἴοσ τηεάϊοαὶϊ τηθὴ (Ηετσοά. 111. 1, 132}; δηᾶ Ρ]ΩΥ (ΧΙΧ. 5) βδὺ5 
2026 ΤΟ» ΉΣ ἘΧΔΙΑΙ Δἰῖοἢ5 ννεσε τηδάθ ἴῃ οτάεγ ἴο ἀΐβοονου [86 ῃδίαγε οὗ 
τηδ δά ϊ65... 1{ 15 ἴο (ἢ Αταῦβ, γο ἀεγινεά [ἰ ἔγοπι Εργρί δηὰ [πάϊα, ἐπαΐ 
Ἑυτορε 5 ἱπάοὈιοα ἴον ἰΐϊβ ἢχϑὶ δοηιδϊηΐδηοα 1 [ἢ 6 δοίθδῃςς οὗ τηοϑά!» 
εἶπες." (Νοῖε [6. ΝΝ.] ἰὰ αν). “)εγοά. 'ι. τιό.) 

12. {ἦε 1α»4] ἐλέ ϑατῖ!. ὅ:ε χὶν. 4. ΤῊΣ τιδϑηϊίοη οὗ “Πα παιοηθ᾽ 
ἴῃ 116 Ῥάᾶτγα}1οὶ οἰδιιβα βῃεν [μαὶ ἴῃς Εηρ. ἰ5 ἴο Ὀς6 ἴῃυ5 οἴηεηάοά. 
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288 ὔ ἸΕΚΕΜΙΑΗ͂, ΧΙΝΙ. . [νν. 13, 14. 

Εογ [86 ταὶ ρὮΥ παρ Ὠδίῃ βιυτ ]εα ἀραϊηδὶ [6 ΤΡ ΉΪΥ, 
“4Ἵ"4] ἴον ἃτα [Δ]16εἢ Ῥοΐἢ τορεῖμοσ. 

132. 7π͵γοάδνμαϊοη 9 ἐδέ φοεομαῖ φγοῤἧέφ. 

13 Το ποτζὰ {πμπαὶ [ῃ8 10ΕὉ Βρᾶἶκα ἴο Γϑτθιδἢ [ἢ6 Ῥτορδοῖ, 
ον ΝεθΟΔατθΖΖασ Κίηρ οὗ Βαργίοη ϑῃουϊἃ σοπα δῃὰ 
Βωϊ6 ἴῃς ἰΔηά οὗ Εργρί. 

14--.ωῶ8, Ζἤε τοορμάᾶ 2γοῤἧξεν γεραγάίπο Ἐρ}Ρέ. 
Προΐαγα γα ἴῷ Ἐρυρί, δημὰ ρυθ] 15} ἴῃ ΜΊρΡαΟΙ, 
Απά ρυ]Π 15ἢ ἴῃ ΝΟΡἢ δηᾶ ἴῃ ΤΑθΡδμἢ65 : 
ΘΑΥ γ6, ϑιδηά 445ϊ, δῃηα ρσεραζε ἴθ; 
ἘΣ ἴδ β'ννοσαά 5}4}} ἄδνοισγ τουηᾶ δρουῦΐ [Π66. 

ὰ 

ἐλε τεῖρλέν νεαρε λαίλ εἰμηιδίεαῦῖ ἀραΐροί ἐς νεἶρλ.}}] ΤῊς Ὦοτοῦς 
Ὡρδάηρ οἡ ἴῃς Εργρίίδη 546 βανε ἴῃ {δεὶσ βρης δῃὰ οοηίυβίοη ροῖ ἰῃ 
δδοἢ οἴ μετβ ΨΑΥ. 

183, ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤῊΕΒ ΒΕΟΟΝῸ ῬΡΕΟΡΗΕΟΥ͂. 

18. 71: τυογά ἐδαΐ ἐδέ Ζογα ςαξε] Ἰῃ ἴδς δθβϑεηςσα οὗ δὴν ἀδβηϊία 
βίαϊεπιθηΐ |{κὸ ἴπδὲ ρῥγοῆχϑά ἴο ἴῃς βαυεγ ῬΓΟΡΏΘΟΥ 85 ἴο {86 ἀδίς οὗ 
115 ἀεἰ νεῖν, γα σὲ ἰεὰ Ὀγ [6 σεῆδγαὶ ἴοῃδ, ΏΪΟΙ. 5θο5 ἴο ροὶϊπί ἴο 
ἃ Ἰαῖεσ τἰπις (5ε6 γεσ. [4) δῃὰ ἃ τοτὲ ἰπιίτηδῖς δοηυδίπίδησε ΠΝ Ἐργρὶ 
(566 νεσ. 25), ἴο οοπ͵δοίπτεα (δι [5 Ομ 15 ἴο Ὀ6 δϑοσ ρεὰ ἴο ἴῃ [της οὗ 
[86 Ργορμει 5 τεϑίάθηςα ἰῇ (μδί σουηΐγυ. Οοιηραᾶτζα χἱὶ. 8--- 13, δηὰ 
Χ]ῖν. 29, 30, ΜΓ ποῖθ8. 11 (πεγείοσα ψουἹά ποῖ 6 ἱποϊυάεα ἴῃ τὰς ἘΟΪ 
τεδᾶ Ὀεΐίοτε 76 μοί δἰκῖπι, 85 [6 ΤΟΥΤΏΘΥ ῬΥΟΡΏΘΟΥ ῬΥΟΡΔΌΪΝ νγὰ8. ΤΒἊ 
δοίμα] σοτηίησ οὗ ΝΕΡΌ Πα ΖΖασ δὲ ΔῊΥ σταῖθ ν 5 ἰοὴσ βυρβεαυεηΐ ἴο 
ἴδ θΔ.|6 οὗ Οδυομοηλθῃ. Νανογί 6655 (Παΐ νἱοίοΙΎ ορεηεδὰ [π6 ὙΑΥ ἴο 

ἢ15 δάνδηοα ἰηΐο [6 σουπίσυ, οβα δύων μὲ δά ἴδμοῖςο ἀείεαδϊεά. 
ἄσιν Λιεὀμελαάγειξα...“ἀομἑα εοπις ἀραὶ φηε4] οὗὍὨἁ (οςοποεγηϊησ) ἐδ 

οοχαῖτρ οὗ ΝΘΌΠΟΠΔΟΤΟΣΧΑΣ διά Ὧ15 Βιιὶ τ1ηρ΄. 

14. 28, ΤῊῈ ΞΕΟΟΝῸ ΡΕΟΡΗΕΟΥ ΚΕΟΘΑΚΌΙΝΟ Ἑουρτ. 

14. εωίαγε γὲ ἐῃ Ἐρυ2ί) ἔνα ῥἷδοςα ἴΠ6 ῬγορῇςονΥ βοοῦ δῇεσ (ἢς 
ἄείοαϊ αἱ (δγομϑιβῃ, δηὰ {πευθίοσα ΤΑΔΩΥ γεδῖβ Ὀεΐοτς 115 Π] 6] πιεηί, 
[86 τηδβπίηρ οὗ ἴπε56 ψοσγάβ Ψ11 θ6, Αππούποα [6 ἀείεαϊ δῃὰ ἀεξοῖδ- 
οῃ [δἰ 15 ἴῺ βίοταε.0 1 οἡ ἴῃ οἴμοσ παπᾶ, 8ἃ5 566 Π18 Ὀγείεσαϊς, νὰ 
τακα [6 ψνογὰβ ἴο Ὀ6 υἱϊογοὰ οἡ ἴῆ6 δὐθ, οἵ δΙπιοβῖ οῃ ἴῃς Ἔνθ, οὗ 
1 πεῖν δοςότῃρ 5 πηοηῖ, [6 56 δα Ὑ7111 6, Τφοϊατα (δαὶ [ῃ6 ΘΏΘΙΩΥ 885 
Αἰχοδάγυν τϑδοῃϑὰ ἴπ6 Ὀοσζάριβ. 
ΠΕΡΙ ϑ6Ε τοῖς οἢ χ]ῖν. 1. ΕῸΣ ΝΟΡΆ δηὰ ΤδΏΡΔΩΒΕΒ, 566 ποῖος 

οἱ ἱϊ. τό. 
σλα ἑ ἄφυοι»] Ἀδὰ ἀονουσθᾶ. Τε περ ουσίηρ παϊϊουβ δὰ Ὀδθη 

᾿βαδάεά, ῬεΥαρ5 ἱποϊυάίηρσ Ἴγτε, αἰϊεσ [Ὡς οαρίαγα οὗ ΝὩΪΟΝ Νεῦα- 
ομδάμοζζασ ρσορδΌ]Υ δἀνδηςοὰ ἑπίο Ἐργρί. 
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ὙῺΥ δῖα ΤΥ νδ]δηῖΐ γι σε ρῖ ΑΎΨΑΥ ὃ 
ΤΠΕΥ 5ἰοοά ποῖ, Ὀεσδυδα [ἢ6 ΓῸΒΡ αϊά ἀτῖνα 1Π 61. 
ΗΘ τλδαᾶδ ΤΏΔΩΥ ἴο [2]]; 
Υδ8, οπ6 {611 ὕροῇ δῃοίδεογ: 
Απὰ {δὲν 54, Ατῖδε, δηὰ ἰδεῖ τ ρῸ δραὶη ἴο οὔὐσ ΟὐὮ 

ῬΘΟΡΙΘ, - 
Αῃηά ἴο [δες ἰαηά οὗ οὔὐγ ὩδΕνγ, 
τότ ἴΠ6 ΟΡ ΓΕΒ5Ιηρ᾽ 5 νοΟσά, 
ὙΤΏΕΥ ἀϊὰ ΟΙἿΥ μετα, Ῥῃασγαο Κιηρ οὗ Ἐργρὶ ἐς δμξ ἃ 

ὭΟΪ56; 
Ης Βαίῃ ραβββά [Π6 {ἰτ6 δρροϊηϊβά, 
“4:1 ἵνα, 5411 τῆς Κίηρ, 
ἵνῆοξβθα πδηῖθ ἐς ([ῆ6 10Ὲ}0 οὗ Ποϑίϑ5, 
ΘΌΓΕΙΥ 85 ΤΑΌΟΥ ζς διηοηρ [6 τηοιηΐα! 5, 

1δ. σαΐίαρμ θη] Τα δἀ]εσνα ἰη [6 ΗςΌ. ἰ5 ῥ᾽ αγαὶ,  ἢ116 Ῥοί [ἢ 6 
νοτῦ οοηποοίοα ὙΠῸ ἰξ δῃηᾶ [86 ῥγοῃούῃς [Πδί ἕο] ον ἃσα ἴῃ [πε βἰηρ. 
Ἡρδησεα 1ἴ βθοβ ὑγόραῦὶα ἴπδὶ ἴη6 5ἰηριαῦ 15 [6 τίρῃς χεδάϊηρ, δπά 
ἴῃαι [ῃ6 χείεγθηοα 15, ἃ5 [6 ϑερίυδρίηϊ πλάκα ἰξ ἴο Ὁκ, ἴο ἰδ 5αοτοά 
011 ΑΡ΄5, γουβῃ!ρρϑά δὲ Μερῇϊβ, δῃὰ ἽδἹἹεὰ λέ »εέρδέν ο»ξ, ἱ.6. ἴῃς 
ἀεῖῖν οὗ Ἐργρί, 7υ5ῖ ἃ5 Οοά 15 μαπιεὰ {8εὲ ΜΙρδί Οπε οἵ Τδοοῦ οσγ οὗ 
15γδοῖ ἴῃ ὅδη. χὶχ. 24; 15. ἱ. 24; Χίϊχ. φό, εἴς, Α ἕδϊϊυσα ἴο ὑπάοχ- 
βίδηα {158 δρρ]ϊοδίίΐοη οὗ (6 ψογὰ ὯΔ ἤᾶνα δαυΐγ ἱηἀυςεὰ 4 ΗΘΌ. 
σοΟΡΥ ϑὲ ἴο δἱίεσ ἰξ ἴἰο {86 ρίυσαὶ (πο ψγὰ5 εβεοίεα Ὀγ (ες ἰηβεγίίοη οὗ 
[ὴΘ᾽ 51:8}1εϑὲ ΗδςΌ. [Ιεἰετ). 1Ὲ ἴὴ)6 Ρἷυγαὶ ν»α ἴδς στίρῃξς τεδάϊηρ, ψα 
τηυκί χα μοΓ 85 ἄοεϑ ἴῃς Εηρσ, ψ εῖβ. 

16. 29 2,1] ἰο βύππῃ]9. 
ἕο οἹ,7 οἵῦρε φεοΡί] Τῆς ΤΩΘΓΟΘΏΔΙΥ ἴσοορϑ, 8ἃ5 Ὀεϊοηρίηρ ἴο νᾶγίους 

ὩΔΙΙΟΏ5, ὈΙΟΡΟΒ6 διηοηρ [πειβεῖνοϑ ἰο χείασῃ ἴο ΓΠΘΙΣ 56 ΕΓ] σου Π[Γ165. 
ἐλε οδῥγέεείρρ στυογ} 8.46 ποΐθ οῃ χχνυ. 38. 
11. 721εν οἷά ἐν λέγ] Τῆς ϑερίυδριηΐϊ, ϑγγίδς, δῃὰ (1, δίῃ) 

ψυϊραίς αζὲ ἀρτεϑά ἴῃ τεδαϊηρ ἕογ ζάεγε, (ὈΥ ἃ τβόσε οὔδηρε οὗ νοννοὶ 
ἴῃ ἴδε ΗδὉ.) ἐζέ παρὸ ο΄. ἜΠῚ5 15 βίγοῃρ' δυϊάβηος ἴῃ 1156]{, δ Πουρῃ 
ἴἤθγε 15 πὸ αἱ που τ ἴῃ υπἀδετοίδ πάη ἐάεγέ, τηδδηΐηρ {ΠΕ Γ χοβρθοῖνα 
οουηίτία5, ἢ ΜϊοὮ {ΠΟῪ σπου] τεροτί (ἢ τυΐη οὗ Εργυρί. 

ὦ ποῦϑε] 8, τυαῖ!. ΤὨ]5 5656 15 ΠΘΟΘΒΒΔΙΎ ΠΟσα, δηα 15 Ῥοσὴδ ουΐ ὮΥ͂ 
Ῥξ. χὶ. 2, ἤεγε [6 βᾶπη6 σἤδηρα τηιϑὶ 6 πιδάς ἴῃ ἴῃ6 Επρ. γεῖβ. (“8 
Ρἰι οὗ ποΐφφ᾽᾽ τλδυρίηΑ] ἔοτ “6 δὴ Βοσγθ]α Ρ11᾽}, δηα ὈΥ 1Π6 5θηβε οὔ οἴ εὺ 
ψοσάς ἔτοτῃ ἴδ βατὴθ ΗδθΡ. σοοῖ, 6.5. (δαὶ τεηάεγεα ἕφοίαζίοῦε ἀγα. 111. 
47 (ἡ εσα 566 ηοΐθ) δηᾶ Ἵἰχζείμεΐζον 15. ΧΧῚΝν. 12. 

λε λαζά 4αςτεα {λέ ἐΐγμε αῥοΐγίεα] Ης Ὠδίῃ Ἰεὶ (Π6 {π|6 εἰαρϑβα 
ψἱ θη ΠΟ. Βα ννὰ5 οδ᾽]εὰ ὕὑροὴ ὮΥ Οοά ἴο τείοσῃη. Ὁῇῆδ ροσίοά οὗ 
δῖδςα 15 ΟΥ̓́ΔΕΙ, πα σΟὨΒΕΘΟΠΘΏΓΥ χὰ] σα ΠΟ ἰοηρσοσ Ὀ6 ἀνοτίθά. 

18. ας: 7Ταδογ 2] Τδδ ἐς 5ῃουϊά Ὀς οπιἰεἅ. Τῆδ 56ηβ86 15 ῃοί (᾿αΐ 
ἢϊς σοτηίηρ ἰβ ἃ5 φεγίαϊῃ 85 15 [ῃ6 Ἔχἰβίδηςα οὗ [Π6 τηουπίαἰηβ ΤΑΡΟΥ ἀπᾶ 
Οασλθὶ ἴῃ {Ππεὶσγ τεβρεοϊδνα ροϑβιἰοηβ, αΐ ἴῃαἴ ἢ6, ΝΕΡ.ΟΠΔάΏΘΖΖΑΣ, 
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2900. ΤΕΚΕΜΙΑΗ, ΧΙΗΝΊ. Ἶνν. 19---2:. 

Αηά δ5 (δύηἷξὶ ὈΥ (ἢ6 568, 50 5804} 6 σοιης. 
Ο ἴδου ἀδυρμίεν ἀνε! ηρ ἰῷ Ἐργυρίῖ, 
ἘΘΓ ἢ ΤὨγ56}Γ ἰοὸ ρὸ ἰηΐο σΔΡΌΝΙΥ : 
ἘὸΥ ΝΟΡῊὮ 504]} θ6 ναβίβ 
Απᾶ ἀεδβοϊαϊα πιπουξ, δὴ ᾿ΠΔὈΙΔηϊ. 
Ἐργρί ἐς ἐἔζέ ἃ νεΥῪ ἴαὶτ ἈΘΙΟΥ, 
εξ ἀεϑισυσίοη σοσηεῖῃ ; 11 σοιηεῖῃ ουΐ οὗ [Π6 ποχτίδ. 
ΑἸδο Ποῖ Πιγβά τηδῃ ὧ7έ ἴῃ ἴΠ6 χηϊάβδὶ οὗ μδὸσ Κα (αἰοα 

. ΒΌΠΟΟΚΘ5 ; 

5.81] τεβθιῃ Ὁ ]6 [Π6πὶ 85 βίδηίηρ οἷξ σοπβρίσπουβ ἀρονα 411 πεῖρῃ δου. 
ἱὴρ τυ]ετβ. Ταῦοσ (1805: ἔξεῖ ἀρονε (ἢ 568-]6ν6]}) 15. ποῖ ἱπάθεα (ἢς 
ὨΙρμεβὶ τηουηίαϊη οἵ ἴπ6 ΨΠΟ0]6 τορίοῃ, Ὀυΐ 85 βἰδηάίηρσ ἴὴ {με τρϊάβὶ 
οὗ δὴ ἐχίθηβινε ρ]δῖη, 15 τὥοσε βικίηρσ ἴδῃ Ἔνθ ἸΟ ΘΓ ομδβ, Ψ ΔΙΟΝ 
αν ποῖ 115 δαανδῃηίρεϑβ 1ῷ (6 δ Ὺ οἱ ροβιιοη. Οττηθὶ δραίη (αρουϊ 
Βοο ἔδεί αῦονβ ἰδὲ 568) βἰγείομεϑ ἰοσ δρουϊ ἴἄσεα σα] 65 45 ἃ ἰοὴρ δὑοὶϊά 
Ῥτοϊωοῃίουυ ἰηἴο ἴῃΠ6 Μεαϊίεσγαπθδῃ, 

19. Ο τάοιε δατρλίεν ἐἰτυείέηρ ἡ Ἐρ»ῆ ἃ εἰτουμαϊοσυίίου ἴον ἑρμαδί- 
“ας οΥ ἘΡΥΖ{. ! 
Μερμΐρὰ Ἱλγεο το ρὸ ἱρίο εαῤέἑυϊ}}) Τῆε ξαατρίμδὶ “'πακε ἴπθε 

Ἰησίσατηθηΐβ οὗ οδρι νη) 15 τόσα ᾿ΐογαὶ, ΒΌΡΡΙΥ {γϑεὶξ 1 411 δαὶ 
ἴμου ν1] πδεά 45 [ὩΥ ουὐ[ξί ἴοσ 6χ]θ. 

ΜΜοΡἢ] 8:6 ποίϑ οἡ 1ϊ. τό. 
εἰφεοία!] [6 βαῶθα ψογζὰ ἰῃ ἴῃς Ηδθρ. δ ἰδὲ τοπδογε ἐ"βυπι " 

ἿῺ ΠΡ. 11. 15») ὝΏὮΙΟΝ ΤΩΔΥῪ ὙΘΙῪ ΜῈ]] θὲ 115 56η56 Β6ῖδ αΪϑ0. 
20. ἦς ἐϊξ4) 16. ΤῊϊ5 15 τῶοσα ]ἰἴοσαὶ, ἀπ ρσοῦδὈ Ῥοϊηϊβ ἴο Αρὶϑ ἴδ 

01] ροά, 45 [αἴ ἴο νν ὨΙοἢ [6 σΟΙὨΓΓΥ ν85 85 1 σγεῦα Ἔβρουβεά. 
ὀμί εἰδεέγμοίίονε εογπέζᾷ; τὲ εοριοίλ ομξ οΓ “ἦς πογλ)] ὃ. δά δῪ ὕτγοσι 

[80 ποσὶ 15 ΘΟΣΩΘ ὌΡΟΣ ΘΓ. ΤὨς δαί ροββὲῦ]α σἤδηρα ἴῃ ἴῃς ΗδὉ. ᾿ 
Ῥτγοάποοθϑ 6 Ἰαίῖοσ ρατὶ οὔ [15 σεπάοσίηρ, ψΙΟἢ 15 συ ρροχίεα ἈΥ̓ ἴδε 
ΘΑΥΥ Μαχβθίοηβ. ἜΠῸ εοχίβιίηρ ΗΘ. ἰοαχὶ 5 [4 ἔγοσῃ Ἐπ σδηβ δίθδθίε, 
1:6 ἱνο νευὺῦβ Βονανεσ Ῥεΐηρ ῥἰδοβεα ἰορϑίμοσ αἱ ἴῃε επὰ οἵ [δὲ 
βεηίθησα 84 ποῖ ἰὴ ἴῃς τῃ]Δ4]6 ΜΙ ἃ σοηβ᾽ ἀοσδ]6 ρα Ὀεϊνγεθη, 88 
ἴῃ [6 Επρ. εῖβ, ΨΥ 6 ΠλΑῪ σΟΙΏΡΑΓΘ ἴοσ βοὴ ἃ σερειπίοη, Ῥ5. χουΐ. 1.3» 
“ἘῸΣ Πα οοτηείῃ, ἴοσ δε οοιῃεῖῃ,᾽᾽ εἴς. ΤΏ Ἡδῦ. ννογτὰ (ταπϑίαιθα 
φείγμοζέογε, οσουτα ὮΘΥΘ ΟὨΥ. ὙΠΕΟΙῈ 15 ροοα ΔυϊΟΥ Υ ΤῸΣ σογγθοῖηρ 
1 2 ἀρονθ. [11 [85 δἷθϑο Ὀβεὴ σεηαογρᾶ ὦ ρυαα, αγρὶ' ἄγρην, δπὰ (80- 
ῬΔΙΘΠΓΥ ψιμου τυ οἢ τηεδηϊηρ)ὴ ὈΥ ἴῃς ϑεριυδρίηϊ, ὦ Ζογη οΥ κάγω. 

21. 6» λίγεαϊ 7167} ὮΘΥ ΤῊΘΣΟΘΏΔΙΥ ἰχοΟΡ5. 
Ω76 ἐγ ἐεὲ γεϊασέ οΥ ἦ47] ἴῃ ὍΘ χυάδὺ οὗἨ ΠΟΥ ἈΣΘ. 
ἐἔξε γαξίσαὶ ὀτε οο 5] οὐ, δε εαἶσνες οΥ ἐδε οἰαΐ. ὙἘ6 χωθσοοπασῖθβ Μοτς 

ὯΟ Ἰοῆρε Αἰγίοδῃβ, 85 ἰῃ 186 ἄδαγβε οὗ Ῥἤῃδυδοῦ- ΝΘοδο (νοῦ. 9), "υὶ 
Ἰοπίδῃ δηά Οδτγίδηῃ Ξο]άϊετβ, ψῆο (7γοά, ττ. 163) πα εγεᾶ 3οοοο δὰ 
ὙΕΙΘ ΡἈΪδορά 1ἢ 8 ἔεσί]ς ἀϊπίσεοξ οὐ 1ῃ6 Ῥεϊυβίαο Ὀσαηοὶ οἵ [μ6 ΝΊ]Ε, 
ὙΏΘΙΘ (ΠΟΥ σδῃ]6 ἴο τηϑῦῖ [Π6 ἀθβου ρθη ρίνθη οὗ ἴθ ἴῃ [ἢε ἴαχῖ. 
Ηορῆγα μαά ποῖ νεπίυγεὰ ἴο βεπάᾶ τἤθῖ οα ἢἷ5 Ἄχρεάϊίομ δραϊηϑὶ 
Ογγθηδ (5ε6 ποίβ οἡ χὶν. 30) Ὀυΐ ψψὰ5 ἀείεαϊοα αἱ {πεῖν μεδὰ ἂν Απιδϑὶϑ 
8 Πα {Π6 ἴσοορϑβ οὗ [86 Ογτγεπα ἐχρβάϊιίου, ψ8ο μδὰ πα τὸ 
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ἘῸΥ ΤΠΘΥ 450 ᾶζὰ ἰυσηθα Ῥ80Κ, αηα ατὸ Βεα ἀναὺ ἰορείῃεγ; 
{πὸ αἀϊά ποῖ 5ἰδηά, ᾿ 

Βεοδυβα [6 ἄδγ οὗ πεῖν ΟΔΙΔΥΗΤΥ νγ8 ΟΟΠ]6 ὉΡΟῺ 161, 
απα τὴς {τὴς οὗ [ΠΕῚΓ ν]ϑι δ! οῃ. 

ΤὮΕ νοῖϊςα μογϑοῖ 58}8}}] ρὸ κὸ ἃ βεῖρεηῖ; 
ἘῸΥ [ΠΟΥ 5841} τηάγοῦὴ ψ Δ ἄγ, 
Απά οοτὴβ δραϊηβίὶ 6. ΜΠ ἀΧΘ5, ἃ5 μονεῖβ οὗ ψοοί, 
ΤΠΕΘΥ 584}} οαἱ ἀοτῃ ἈΕῚ ἰοταϑβῖ, βαῖῃ ἴΠ6 ΓΟΒΡ, 
ὙΒοΙυρΡὮ 11 σδηποῖ ΡῈ ϑϑαγοῃεᾶ ; 
Βδοδιιδ6 [ΠΟΥ͂ 46 τοΓα ἴδῃ [ῃ6 Ρ,Α ΘΠΟΡΡΘΙ͂Θ, 
Απά 4γγὲ ἸῃηπΠ τ Ὁ ]6,. 
ΤῊΘ ἀδυρῃίεγ οὗ Ἐργρῖ 5}4}1 ὈῈ οοῃίοαῃαεά ; 
5ὴ6 584}} θ6 ἀεἰϊνετεά [ηἴο ἴδε Ὠδηα οὗ 1ῃ6 Ῥδορὶθ οὗ τς 

Ὡοτίῃ. 
. ΤΏ6 ΤῸΒΡ οὗ Βοβίβ5, [ῃ6 ἀοά οἔὗὨ 5τγ86], 5411} ; 

ἐλεν αἰα νοΐ φἰαραῖ.. τᾶς κοηι}] Τὶ 15 Ὀείίεγ ἴο σοπίϊπαα {86 ῥγεβεηΐ 
ἴβη5ϑ6 ἴῃ ἘΏρ. δέν αο ποέ σἰαραὶ.. .ἴς “0716. 
αμα 1}ε 21;»6] ὍᾺΘ ὉΠ1Ὶ06. [11 15 ΟἿΪΥ ἃ {τ ΠεΓ Ἔχρ]ηδίΐοῃ οὗ “(ἢς ἄδν 

οὗ {πεῖγσ σα] ταῖν. : 
22. 71: πὍνοϊεε ἐδόγεο ῦ σλαἑ ρὸ δε ὦ 56γ2.η:] ΤὮδ βουπᾶ οὗ Ἐργρί 

βεεῖπρ ΑΥΨΑΥ͂ ἔτοτη ἴῃ ἘΠΕΙΩΥ͂ 5041} Ὀ6 1|Κ6 1)6 τυδβι]ηρ οὗ ἃ βεσρεηῖ 
ἐβοαρίηρ ἔγοπι ἀδηρογ ἰβτουρῃ τε (Ὠϊοὶς ἀπάεγινοοά, 

ζῴεγν «ἦα »ιατοᾷ το αὮ αγρ2|})]) Τῇδ δῃεῖΩυ 5841] δἄνδησθα τυΐζά 
γεῖρλί, 45 ἴῃ 151 ννοσζὰ ΤΑΥ͂ 4150 6 ἰγδῃϑ]αί θά. 

ας ἀξσιυεγς 97 τυρο] ΤῊ ἰαοῖ οἵ ἴπη6 ΟΒα] ἀδεδηβ "εαγίηρ ἀχεβ ψγου]ά 
ΤΩΔΪτα ἃ ἄδορ ᾿ρυϑϑίοη ΠρΡοὴ (Π6 τιϊπα οὗ παίοηβ {1 ἴῃ)6 7 εννβ, ἡ 8ο 
δὰ πο. βιςἢ ουδίοπθ. ““Ἴὴε ὈδίιΠ6-αᾶχα γὰ5 ἃ εᾶροΩ Ὀαϊ τΆΓΕΙΥ͂ 
εμιρογεά ὉΥ [Π6 Αβϑυσίδηβ. [{ 15 οὐἱν ἰῇ ἴῃ6 ὙΕΙΥ Ἰαϊεβὶ βου]ρίαγεβ, 
Δηα ἴῃ ἃ ΥΕΙῪ (6 Ἰηβίδησεσ, ἰμαὶ γα δηα ἄχεϑϑ σεργεβθηϊθα 85 ιιϑεὰ ΌῪ 
[8.6 ὙΑΥΓΙΟΥΒ ἴοΣ ΔΩΥ ΟἴΠεΥ Ῥύτροβε Ὀεβι 465 (ἢς 6 ]Πηρ οὗ ἔγεεβι ἉΝΏεγα 
(ΠΟΥ͂ ἀζα ϑδθθὴ ἰῇ 086 ἀσαῖϊηδί [6 δῆεην, ἴΠ6 Ὠδηα]ε 15 5ῃοσῖ, ἴῃς πεδὰ 
βοῃγονν δὶ ἰάτρο, δῃὰ (86 ψεαροὴ ν]ε] δα ἢ ομα Ὠδηά." Ἐν] ηβοη, 
“πε. 2703. 1. 4.50. 

28.} λέγ 70γἐέ57] οὐ, 67 Ὀθδαῦγ. Ἐὸογ (15 56 οὗ [ῃΠ6 ψοτὰ 566 ποίς 
ΟἹ ΧΧΙὶ. 14. 

ἐλοιερὰ ἐξ σαπηοὶ δέ σεαγολθ4] Ὅ͵ ε τὴδῦ εἰἴμεγ ἢ τῃ6 Ἑπηρ. σετβ. 
τοίου [656 ψογάβ ἴο {λ6 “ἰοσγϑβϑῖ,᾽ δῃὰ γϑηάοσ πὰ (παΐ σαβ6, ὀξεατδό 12 ἴς 
ἐρεῤεγείγαῦίε, οὐ ἴο ἴ6 ὨσΡΕΣ οὗ [6 ἰηνδάειβ, ὀξεαδ 1ξ ἐς 2422- 
σεαγελαδέξ. 

ἐδε φγασελοῤ Ρε"4]. Ἰοσιιδὶβ: 50 τεηάεγεα ἴῃ 7οεἷ 1. 4, Πεσα ἴουσ βίαροθϑς 
οὗ (δαὶ δῃϊτηαὶ 5 οχίβϑίθῃσα γα τεργοβθηϊεα ΟΥ̓ ἃ5 ΤΥ ἀἰϊδίϊηος ψνοχαβ 
1η [.6 οΥἹρΊη}]. ΤὨϊ5 οὔθ βεετὴβ ἴο ἀδῃοῖα [πε βεοοηᾶ βἴαρσε οὗ 15 Ὀεΐηρ. 
ἼΤΒα ΘΠΕΙΩΥ͂ 504]1] σοῖηα ἴῃ κ6 ἃ ῥίαριιθ, ἴῇ ἃ ἔοστῃῃ Ὀυΐ ἴοο ἔδιλ ταῦ 
ἴο ἴΠ6 ΡΘΟρΙΘ οἵ ἴῃοβε σουηίγσια5. 

24, «λαζ, δὲ ερρε)γοιρασα ] 15 ἀϊθστϑοϑά. 
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22.ὃ ΤΕΕΕΜΙΔΑΗ, ΧΙῚ. [νν. 26---28. 

Βοἢο]ά, Ἱ Μ1}} ρα 5} τ[ῃ6 τυ πᾶς οὗ ΝΟ, 
Αηὰ Ῥμδσδοῆ, δηὰ Ἐρυρ, ψι {ΠΕ ροᾶβ, δηᾶ τεσ 

Κιηρβ; 
Ἐνθῃ ΡῬῃαζδοῖ, δηά αἱ ἴ[μοπὶ [Πδὲ {ππ5ὲ ἴῃ ὮΙ : 
ΑΠΔΙ Ψ1]] ἀδ νοῦ {πεῖ ᾿ηἴο [ἢ Βαῃά οὗ ἴποβα [ἢδϊ βθοὶς 

[ΠΟῚΣ ᾿ἰγ65, 
Απὰ ἱηῖο ἴῃς μΒαηᾶ οὗ ΝΕ ΒΔαάΓοΖΖΑΥ Κίηρ οὗ ΒΑΌΥ]Οη, 
Αηά [ηἴο [μ6 Πδηά οὗ ἢ15 βεσνδηίΐβ : 
Απᾶ αἴογναγάς τ᾿ἰ 5ῃ411] 6 1 ΔὈΙϊΘΩ, 
Α5 Ζπ [6 ἄδγϑ οἵ ο]4, 581 [6 1,ΟΕΡ. 
Βιυΐ ἔδασ ποῖ ἴδοι, Ο ΤῊΥ βεγνδηΐ [Δ οο, 
Απᾶ Ρ6 ηοΐ ἀϊξιηαγεά, Ο 15γ86] : 
Ἐοτ Ὀ6ΠοΪά, 1 τοῦ 5ανα ἴῃ66 ἔγοτζῃ δίδγ Οἣ, 
Απά [ἢγ 5εεβὰά οι (Π6 ἰαπά οὗἉ {ΠΕ ῚΓ σΔΡΕΝΙΥ ; 
Απᾷ Ϊ7δοο 584]} τεΐυση, δῃα θὲ ἴῃ σϑϑῖ δηά δἱ 6456, 
Απά ποῃδ 58}4]1} τβᾶκα ἀϊ γι αἰταϊά, 
Ἐδδγ ἴδοι ποῖ, Ο ἴδοοῦ τὴν βογνδηῖ, 
ΘΔ τ[ῃ6 ΤΟΕΡ : ἴοΓΙ ἀγεὲ ψ ἢ (Π66 ; 
ΕῸΓῚῚ Μ1}} τηᾶῖκα ἃ 11] δηὰᾶ οὗ 8411 [ἢ6 πδοηβ ΒΟΥ 1 

Ὦδανα ἀσίνθη ἴῃ66: - 

256. 1λε τη ὐ μας οὗ.) 0] Ατλοπ οὗ ΝΟ, 1.6. (ἢς σὨϊοῖ ρσοά νοτορροὰᾶ 
ἴῃ Νὸ (ς411ς4 αἷΞο Νο Ατηοῃ, τδυρίη οἵ Νδῆ. 111. 8). Τὴθ πᾶς Ατσα 
βισιδεᾶὰ ἐπυΐείδἪο, αηἃ ἤσποα ἢ6 ψγὰ5 σοῃηθοίβα ψ1Δ [Ππ τηοβὶ βρί γίτυδὶ 
ίοσγῃι οὗ Ἐργρίδη ψουβῃὶρ.Ό. ὙΤμῈ ασϑεῖβ δηπά Ἐοιηδηβ σοϊηρασθα ᾿ΐπὶ 
ἴο Ζευβ δῃὰ Τυρϊΐοι, ἀπ ἤδηοα ἢ15 Ὡδιηδ, ἔδυ 1 Υ ἴο π15, οὗ Τυρὶϊος 
Ατὐητηοῃ. 

ἐλεῖγ ρος, αμα ἐλεῖγ Ζί,ρ5] ἈΘΥ ροάς απα ὯΘΡ ξέηρε. Αἶἴδσ ἴῃς 
τηδητίοη οἵ ἴῃ ομϊεῖ ροά, [ῃ68 ταϊοσ οὗ ἴπ6 σουηῖσυ, δηᾶ (ἢ ΠΟΙ ΠΙΥΥ͂ 
1561}, (ἢ6 ἱηΐοσίοσυ σοαβ δηα χιιΐθῖβ αὔθ :ἱηοϊυ Ἔα ΘΟ] δον οΙΥ ἰπ τῆς 
οοτηίηρ αἰδαβίεσ. “Κίηρθ᾽ ΒΟΝΕΝΕΙ ΤΔΔΥ ΡΕΙΏαρ5 Ὀείίογ 6 ἰἀκθῃ οὗ 
(86 ργεάβοδθογβ οὗ ΗΠ ρῆγα. 

αἱ ἐάενε ἐλαΐ ἐγεοί ἐρ ἀί»] ἴῇοβε 7εννα ὴο Βαᾶ ρυὶ (μεὶγ ἴσακὶ ἰπ 
Ἐργρί 85 ἃ Ξξῃρροσχί δραϊηϑδί Βαργυίοῃ. 

26. αεγιυαγας 1: τλαίέ δέ τριλαῤῥία] "ΤῊς σα]ατ τ 58.411 αἴοσ 41] 
δε Ὀαυϊΐ ἰδ ροσαῖυ. Ῥθδοα δῃα Ῥγοβρου τ 5}41}1 οοτὴςα αἱ αϑί. Οογαρατο 
(η6 οἱοξίηρ ψοτάς οὗ [86 ΒΈΘΒΠεεῖες ἀραϊηϑὶ Μοδ (χὶν". 47), Ατωιθοι 
(χ|1χ. 6), ΕἸδαπὶ (ΧΙ ]χ. 20. ΓῊΘ σψοσὰς ἤανα αἷϑο, Ὀαΐ ποίΐ νὰ ουςἢ 
ῬΓΟΡΔΌΙ ΠΥ, Ὀεθη τοηάεγεα σλαῦ γέ ας ἐς ἐλε ἄαγς τ. οἷαί, ὶ.6. 5}4]}} 
ποΐί 6 δὴ ἀρργεβδϑίνθ ῬΡΟΎΤΟσ, ἃ5 1 115 ἰδίεσ ἄδγϑξ. ἰβδίοιυ ἄοεβ ποῖ 
Βονανοσ 151} } ἃ5. 1 ὈΕΙ]Θνηρ [Πδὲ ἴΠετα νὰ5 δὴ ἀἰδβδγθηος Ὀεϊτοοῃ 
ἴῃς δαυ δῖ δηὰ ἴῃς Ἰαΐεσ ἀδγεξ οἵ Ἐργρὶ ἴῃ [πἰ5 τοβρϑςῖ. 

217, 28. 866 ποῖΐεβ οὔ οὔδρ. χχχ. 10, 11, ῬὮογα ἴπεβο νοῦβος αν 
ΔΙΓΕΔΑῪ οσουχτοά ἴῃ βυθδίδησα; αἷϑδο ἴοσ [186 ψοζὰ “ςοχζοοῖ" (νεῖ. 28) 



νν. 1,2. ἸΕΚΕΜΙΑΗ, ΧΙΜΜΊΙ. 293 
Β.ΓῚΙ Μ11 ἢοΐ τηδῖα ἃ ἢ11] οπά οὗ 66, 
Βυῖΐ οοττοοῖ [ἢ66 1ῃ ΤὨΘΑΞΊΓΟ ; 
Ὑοἵ ΨΠ11 ποῖ ἰοανα [66 ΠΟΙ ὈπΡῸ]5ῃ6α, 

ΟἨΑΡ. ΧΙ]. τ. Ζποάμεδίοη ἐο 146 Ῥγοῤἧεφ᾽ γέραγδέηρ 
λεία. 

ΤΠε ψογὰ οὗ ἴμ6 [ΒΡ ἰπμαΐ σάπια ἴο 7Θγο δῇ ἰδ ῥὑσο- 47 
Ρδεῖ δραϊηβὶ [ῃ6 ῬὨ ΘΠ 65, Ὀεέοσα [μι Ῥ,δγδΟἢ βυοίε 
(ΔΖ. 

2--ὴ. 726 ῥγοῤεεν γεραγάίηρ Ῥλίοζία. 
ΤΠιυ5 5διἢ τη ΤΟῈὉ ; ᾿ 8 
ΒεΠοΪά, νναΐθυβ σβα ὉΡ οὐ οὗ [ἢ6 ποχίῃ, 
Απὰ 5})411] Ὀ6 δῇ ονεγῆονηηρ βοοά, 
Απηά 5841} ονοσῆον τῃ6 ἰδηά, δηὰ 411] ἰῃδΐ 15 [Πόσο ῃ ; 
ΤὨδ οἱ, δηά ἤδη [Πα ἀνε }} {Ποτείῃ : 

ποΐδοη ἱΐ. 19. ΤΕΥ μαναὰ ΡΥΟΌΔΟΪΥ Ὀδοη ἰηἰσοάδυσεάᾶ Ποῖα Ὁγ [86 Ργορδεί 
85 ἃ αυοίεἰίοη ἔτγουη {π6 ΘΑΥΠΘΙ Ῥάββᾶρσθ, Ψ ὨΙΟΝ 15 ομ6 ῥσορμείο οἵ [6 
τεϊυσῃ ἕξοι Ἂχὶϊθ, ἰπ οσάθσ ἴο 58:6} ἴῃμαὶ 1 Ἐργρί 5 ἴσοι ῦ]ε5. γε ἴο 
Ῥὲ Ὀυΐ {ει ρόοσασυ, το τόσα ϑῃουὰ ἴμοβα οὗ Τπἀδῃ δηὰ ὄνεὰ οὗ 
15γδε] αἰϑθο Ρᾷ55 ΔΥΆΥ. 

ΓΗΑΡ. ΧΙΜΊΙΙ. 1. ἹΝΊΤΒΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΗΞ ῬΕΟΡΗΕΟΥ ΚΕΟΑΒΌΙΝΟΕΟ 
ῬΗΙΠΙΒΤΙΑ. 

1. αραΐ»εΐ ἐλ ῬΑ: 5165] Θομοθσηῖτρ, 2.6 Ῥληίεζέγες. 
ὄεγογε ἐλαξ Ῥαγαοὶ τγιοίεέ σα2:α] ΜᾺ ἴΠ6 5π|4}} αἀπιουης οὗὨ δοσυγαῖΐθ 

Ἰἰϑιοσῖοαὶ ἱηίοστηδίίοῃ Ὡοῆ γα μᾶνα σεϊαίϊίηρ ἴο ἴῃοβα {{π|65, (ἢ ϊ5 
βίδιθιηθηΐ ἰ5 Ὀυΐ 5114}} ΠΕΡ ἰονγαγάβς ἀείοστηϊηΐηρ [ῃ6 ἀαία οὗ τῇς 
ΡΙΌΡΒΘοΥ. Τἢα τηδίηῃ υἱοῦγβ ἃύε, (1) ἴπαὶ ἴῃ6 Ῥῆασδοῃ 15 Νέεοῦο, 
Δηά ἴπαὶ ἢθ σαρίυτεά Οαζα δρουΐ (6 βαηθ ἔθ [ῃδὶ ἢ σοπαπετοά 
οδίδῃ δἱ Μερίαάο; (11) ἴπδξ ἴῃς σεΐίδσεησα 18 ἴο ἴη6 βαῖηβ Κίηρσ, ἃς 
ἀνὴρ ἰάθη (σᾶζα ΟἹ ἢϊβ ΨΑΥῪ Ὀδοὶς ἔτοτη ἴμ6 ἀείδαι δ Οδσζοβουη ϑῃ; 

(11) ἰῃαι ἴῃς Ῥῃαγαοῖ ἰ5 Ηορῆγα, δπᾶ ἴπαΐ [μ6 σαρίασε οὗ ὅαζὰ να 
ἴῃ ἢ15 ἜἘχρεάϊου ἀραϊηβὶ Τγτα δηα 51 άοῃ. 

2--Ἴ. ΤῊΒ ῬΕΟΡΗΕΟΥ ΚΕΟΘΑΆΡΙΝΟ ΡΗΙΙΊ5ΤΙΑ. 

2. τυασίεγς γίδε 29] ἴῃ χῖνὶ. 8 τ[ὴ6 βδῆηα ἤσυγτε Μψ͵ὰϑ 564 ἴοσ δὴ 
ΔΙΤΩΥ. ΟΟμΠραῖα 15. Υἱ]. 7, οτος ἴῃ6 Αβϑυγίδη ΔΥΩΥ 15 ᾿ἰκοηθα ἰο 
ἴῃς Βοοάς οὗ ἴῃε ΕπΡὨταΐεβ. 

σμζ ο7 ἐλε πογίλ] ἴῃς ἀϊγεςοι ἴῃ ΨΙΟΩ ἴἢ6 (Πα  ἄδοδηβ σὰ ἴο Ρὲ 
Ἰοοϊκεὰ ἔοσ. (οσώραζε ἷ. 13, 14. 

αρ ουεγἠοισέρμερ  ορα1] ἃ. τῖνει βυάάθη)ν 5 γε] ρ΄ ἀρ (τουρ (Ὠς εβςοῖ 
οὗ [86 Ὑ]ηϊοσ σϑὶη8. 



4 ᾿ΤΕΒΕΜΙΑΗ, ΧΙ. [νν. 3--6. 

ὙΒεη [ἢ6 ΠἼδη 5881] ΟΤΥ, 
Αῃά 8]] [π6 ᾿ῃῃδροιδηΐβ οὗ [6 απ 5}4]}1} μον]... 
Αἱ [86 ποῖβε οὗ [Π6 βίδιηρίηρ οὗ ἴῃς. δοοΐβ οὗ 15 βίτοῃρ 

ἦογϑές, 
Αἱ τ[ὴ6 τυβῃϊηρ᾽ οὗ 15 σμσιοίβ, 
“454 αὐ ἴῃς τυ] ]ὴρ οὗ Ὠ15 ΨΏΘΕ6]5, 
ΤΕ αἴ οσα 5041 ποῖ ἰοοὶκ Ῥδοκ ἴο 2.427 σμ] ἄτεῃ 
Ἐογ {ἘθὈ]θηδ85 οὗ Ὠδηᾶβ : 
Βεοδιβα οὗ ἴῃς ἀδΥ [δἰ σοιῃμθίῃ ἴο 5001] 811] ἴῃς Ῥἢϊ- 

ἸΙΒΈΙΏ 65, 
“154 ἴο οὐΐ ο ἴτοτῃ Τυτὰβ δηᾶ Ζιάοῃ Ἔν σὺ ΠΕΙΡΟσ [Πδὲ 

ΤΟΙΏΔΙ ΠΟΙ : ᾿ 
ἙἘῸΓ [ῃ6 ΓΟΒΡ τυλ 5Ρ011 [ῃ6 ῬὨ1]Π5ΈΏ65, 
ΤῊ τοτηηδηί οὗ ἴμ6 σουηΐγΥ οὗ (δρῆζοσ. 
ΒΔ] ἀη655 15 σοῖῆδ Προ ΟδΖδ ; 
ΑΞὨΚΟ]οη 15 ουἱΐ οὔ τυ τὴς τοπγηδηΐ οὗ [ΠΕΣ συ δ] ]δὺ : 
ον Ἰοηρ ψ|} τῃοὰ ουΐϊ ΤΠγ56 1 Ὁ 
Ο ἴδοι ϑνοτα οὗ [ῃ6 ΓΚ, ΠΟΥ͂ Ἰοηρ τοῦ ἐξ δέ ετὰὲ ἴῇου 

θεὲ αυἱεῖὉ 
Ῥαϊΐ ὉΡ ΤΠ γ56 1 Ἰηἴο [ΏΥ βοδδτά, ταδὶ, δηά δ 581}. 

8. εἶγορρ ἦο»5 45] 8.566 ποίβ οἡ υἱῖ!. τό. 
γμδλη] ταῦ πρ, οὐ ἀ11. 
ζλε γμείλογς λα ποί ἔοοξ ὄαεξ ἐο ἐλεῖγ ελτίάγερ} ἰἈΕΙΥ ἰετοσ ἴῃ ἴῃς 

ΒΙρμς 50.411] Ὀ6 5ο στεαῖ [Πδΐ ἃ δαί ποῦ Ψ1}} ποῖ σᾶσα ἔοσ ἢ15 βοὴβ βαίεϊγ. 
4. φυέ7}) ἀεζῤῥεγ ἐλαΐ γεριαΐμοζλ)] ἴῃ οἴΠΕΥ ψογᾶς [ῃ6 ῬΠΙΠΠκη65, τὰς 

οἴπεσ ὨδΙρεῖβ μανίηρ Ὀδδη ΔΙγεδαγ ουϊ οἴ, 
ἐξ γεπηαρέ 977 ἐἦε κοι» 7) 97 Οαϑλίογ)] τὰς ίενν οὗ ἴῃς ῬΒΣ]Ξι τη 6 

παίΐοη [Πδΐ 5111} σαγνινα αἰτοῦ ἰῆς ψασβ ἢ Ἐργρί δηὰ Αβεγυῖα, ψὨΙΟΝ 
[ΠΥ Βαά Ἰοηρ ἁπάεγροηθ. Οδρίοσ 5 βροίζθῃ οὗ αἷϑο ἴῃ δαὶ. 11. 23; 
ΑἸἴλοβ ΙΧ. 7, ἃ5 ἴῃς οτρίη οὗ ἴῃε ῬὨ1]ΙΘ 65. [115 ΡΟΒΙΠΟῺ 5 δουλονδὶ 
ἀουδια]. δος 1ἀθηι ιν 1 ψιἢ Οτεῖθ, Ῥαΐϊ τόσα ὑσοῦδθὶν 1 ννὰβ ἴῃς 
1)εἸῖα οὗ Εργρί. “Ἴῇα σουπίτγυ ἢ, 15 ΣςΘγΑ ΠΥ 2.}ε πίε, οὐ ἐδέ 5εα-εοαςί. 

δ. “δαίζα»ε:5} ἴῃ ἴοκδη οὗ πηουτηΐησ. 866 ποῖα οὐ χνΐ. 6. 
ἧς ομ 07] οἵ ἐς ἐηηιό, ἘΠΊΏΕΙ δθῆβα Ῥϑίοῃηρβ ἴο ἴῃς νεσῦ ἰπ ἴδε 

ἩςὈ. 
εὐἱλ ἐλε γεριριαμ οὗ ἐλεῖγ ναὐἶο})] 11 15 Ῥεϊίεσ ἴο οὐὐῇέι ἴ86 τοΐζὰ, 

τῆς τειηδηΐηρ γογάβ Ὀεῖηρ 1ἢ ΔΡΡΟΒΙΏΠΟΩ ἴο ΑΒΏΚΘΙΟΏ, ΟΥ̓ Ῥοββίθγ, Ἀὰϊ 
ποῖ 50 ρυόῦδΌϊυ, ἰῃ [(ἢ6 νοσαῖϊνα δηᾶ 850 σοῃηηῃθοίθδα ψ ἢ τ[ἢ6 ψοταὰς [δῖ 
ἴο ον (Ο »γερεπαρ οὗ ἐλεῖγ σαζίν, ἄστυ ἔρρρ, δίς). Τῆς δερίυαριηι 
τοδάς 21ε γοριγιωρμ οὗ 16 “παζέρε (ΝΌΓΣΩΑΡ. ΧΙ, 23; Τδυΐ. 11. χο) ἴδε οἱὰ 
Βἰαμῖ5, 50 τῆν οὗ ψοτῃ Ὀεϊοησεὰ ἴο δίῃ (1 ϑαζω. χνὶϊ. 4; τ Γβτσοῦ. 
ΧΧ. 5---ὃ), {πὶ [ἢ15 ΤΟ ΤΊΔΥ ΡΟΘ5Ι Ὀ]Ὺ θ6 Πατα πιϑραπί ὈΥῪ ἰῃδὲ Νεσείοη. 
ΤῇΘ τεδαΐπρ, ΜΉΘ. Πᾶ5 ποῖ τωθοῇ ἴῃ ἰΐ5 ἔανουγ, ἰβ ροῖ ΌΥ 8 5] ρδὶ 
ναχιδίοη οὗ [Π6 Η Ὁ. ἰοχῖ, ἃ5 ἰΐ πον βίδηᾶβ. 
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ἩοΥ οδηῃ ἰὲ 6 ααυϊεί, βθοίηρ {πὲ ΓᾺΡ Βδίῃ φίνθῃ 1 ἃ 7 
σμᾶγρα 

Αραϊηβὲ Αϑηκείοη, δπᾶ δραίϊηϑβε [πε 56 βίοσε ὃ ἴβθσα μδίῃ 
Ὧδ ΔρΡοϊηίθᾷ 1.. 

ΓΗΑρ. ΧΙ ΥΊΙΠΙ. ᾿---το. Οῥερέρρ' οΥ 166 γοῤάεεν γέψη 
σα. 

Αραϊΐπβδὲ Μοδὺ {δπ5 βαἰ ἢ τῃς 10 ΕΡ οἵ Βοβίβ, ἴε Θοὰ οἵ 48 
15ΓΔ6] : 

Ὗνοα υπΐο Νεῦο [ ἔοσ 1 15 βΒροϊ]ϑᾶ : 
ἘΚ Ίσαιῃαῖτα ἰ5 οοηοπηαδα ἀπά ἴαΚοῃ : 

Ἴ. ἴσιο ἐαμὶ 1} δέ φιϊεῆ ὙΠῈ Ηερ. νεῖ σου δάτηϊξ Ὀεϊζεσ οὗ 
{ῆε τεηάδεπηρ ἴστυ εαρσέ ἴποα γέ θὰ Ῥγορδῦ {πῸὸ Επρ. ψεῖβ. 15 
τῖρδι, ἀπὰ [ἢς οτἱρί δ] ποσὰ 15 ηοῖ ρυσε Ηδξρ. Ρυΐ ἃ ἀϊαϊεσιὶς ἔογτα. 

ΟΗᾺΑΡ, ΧΙΜΔΜΊΙΠ. 1--106. ΟΡΕΝΙΝΟ ΟΕ ΤῊ ῬΕΚΟΡΗΕΟΥ ΒΕΟΘΑΚΌΙΝΟ 
- ΜΟΑΒ. 

1. Αραΐμεὶ ὅ7οα Ὁ] ΟΟποοσῖηρ οαὖ. ες ποίς οἡ χῖἶνὶ. 1. Ταυβῖ 
ἃ5 Οἤδρ. χἱχ. 7. οἷς. (οοῃοοσηίησ .«Εα0»2) 5 οἸοβον 4164 ἰο [ἢς 
ῬΙΟΡΏΘΟΥ οὗ ΟΡδάϊδῃ (566 ποίεβ οῃ {μαΐ νεῖβε), 580 ἤδσα [εγθι δῇ 565 
βοϊηδϑίϊτηθα [ἢ6 βου ὐοίδῃςο, Ξοπηθίχασϑ ἴΠ6 ἀςίυ8] ψνοτάς, οἱ [5. χν., χυἱ- ἢ 
ΑἸἴλοβ ἱϊ. 1--3; ΖΕρΆἢ. ἰϊ. 8-’το, ἰορεῖμεῦ ἢ (6 δαυ]οσ νΑΥΉΙηρΒ 
αἰἱοτοὰ ὃν Βαΐϊδατη ἀραϊηβὲῖ Μοδὺ (Νυ. χχὶν. 17). [{ 15 πονενοσ 
φιῖίε Πκοὶγ τ(Πδὲ Ιϑαϊα, Ατηοβ, δηὰ δου δ ἢ ΤΥ ἢᾶνο 4}1 Ὀοιτονγεά {πὸ 
ἰδληρυᾶρσε οἱ οΟἴΠΕΥ Ῥγορμοῖβ οὐ ἴῃ βϑάτὴβ βυρ)εςοί. ͵ε πάνθ Ὡ0 οἷὰα 
ἰο τ1ῃ6 ἀσίεοτταϊηδίίοη οὗ [πε ἀδίε οὗ {π6 Ῥτόρῆεου, ὄὀχοερί ἴπαΐ ἰὴ 8]] 
ῬτοΡΑὈΣΥ ἐξ μὰς σοηίαϊποά ἴῃ [ἢς ἘΟ]] οὗ σἤδρ. χχχνὶ. ΑΚ ἴο 115 ἔα]- 
ΒΙπχθηΐ 50 {Π6 βοδῃηΐυ γεοοσάβ οὗ ἴπε (ἰπὴ6Ὸ σῖνα ὰ5 θαΐ 1{{16 ἱπίοττηδίίοη. 
Τῆς Μοαῦίϊες βυςοεεάεδα [86 Επλτης οἡ ἴῃς δαβίοσῃ 5146 οὗ [6 Πεδά 
562 (Πευῖ. 1. το). Ἡνίηρ ὕδδὴ αἰβροββεββεα οὗ ἰῆε πουΐμοσῃ ρατί 
οἵ τηϊς ἰειτιίοσν ἄονγῃ ἴο (π6 τἰνεσ Ασθοη (ΝΌΠΙΡ. χχὶ. 13) ὮΥ̓ ἴῃ 8 
Ατρουῖῖοβ, ἰβγαοὶ σοησαοσεᾶ {656 Ἰαἰίεσ, δηᾶ (ἢ6 {06 οὗ Κδυδεη οριαϊηεὰ 
τὰς ἀϊδίγῖος (ΝΠ. χχὶ. 24, εἴς). Ἐΐδησα ἄγοβα (Π6 σοηῃδίδηϊ ΠΟ ΠΥ 
Βεΐνψθθη Μοδρ αδπὰ ἴβγδεὶ βσῆδεδννῃ ἔτουῃ ἴῃς τς οὔ Βαΐαὶς οηψαγάς 
(5ε6α Τυάρ. 111. 12 εἴσι Σ 1 ϑ8πι. χὶν. 47; 2 58. νἱ]], 2; 2 Κίηρβ 1.1, 
Ν1}.. 4, 5. ΧΙ. 20, χὶν. 25; 2 (σοῃ. ΧΧχ. 20---2 5). ΕοΥ Ρασι τ [δ( ΕἸ 
Ὁτουρῃι ἴο Ἰρῃξ δ5 ἴο [86 τοϊαϊΐοης Ῥείΐψεθ Μολρ δῃά 1ϑγβθὶ 5σβεα Ὦσ 
Οἰπεοθυτρ᾽β δοοουηΐ οὗ ἴἢς “Μοαϊϊίς ϑίομα." 
Δ ιυεδο] ποῖ ἴμ6 τηουηίαίη (Πευϊ. χχχὶϊ, 40. χχχὶν. 1}, Ὀα: ἰῆ6 ΟΕ 

ἴῃ ἴῃς τογτϊοσν οὗ Ἐδυῦθη (ΝΌΤΩΡ. ΧΧΧΙ. 38). [Ι{ 15 βροκθῃ οὗ ἤϑῖα 
Δηα ἴῃ ἴ5. χν. 2 δ5 ἃ Μοδῦϊίϊε ἴον, πανὶηρσ Ὀδθη ἴδε ΌΥ Μεβῆδ 
κιησ οὗ ΜοδΡ δῇουξ 805 Β.Ο. δοοοτάϊηρ᾽ ἴο ἴῃς τεοογάς οὗ ἴ6 ““Μοδθίϊε 
βίοῃα. 
Αὐνταζλαΐ] εἰἴμος (86 τιοάθτη ΖΦ 2 7 εἶνε (ἄγεθ σῷ ]]65 ϑουτ οὗ 
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ΜΊβραΡ 15 σοηΐουπαεκα δηά αἰδηγαγοά. 
Ζἤεγε «ἀαζί, δέ ὯΟ τότε ὑσγαῖβε οὗ Μοδὴ : 
1η Η βου [Π6Υ ἤᾶνα ἀδνιβοα δν]]} δραϊηϑῖ 1; 
Οοχηθ, δηᾶ ἰεῖ ἃ ουΐ 1ἴ ΟἹ ἔτοτῃ δεζριρ ἃ ὩὨδΌοη. 
ΑἸ5ο ἴδοι 584] θ6 οὶ ἄονῃ, Ο Μδάμμβῃ ; 
ΤΠ6 5ποσζαά 5}4]1 ρυσβιθ ἴῃ66. 
Αὐνοῖςοα οὗ οὐγιηρ σλαζ, δὲ ίτοτα Ἡοσοηδίτη, 
ΘΡΟΙΠ Ωρ δηα ρτεδὶ ἀδβιπιςοη. 
ΜοδΌ ἰς ἀεβιτογεᾶ ; 
Ηδετ {{||6 ομ65 ἤάνα οδιιβοα ἃ ΟἿ ἴο Ὀς6 Πεασά. 

ἨδοΏΡοΙ, οὐ Αμγεῖγαζ. ΤὨΪ5 Ἰδαίου Βούγενεσ ἰ5 1655 ᾿ΠΚΟΙῪ δ5 Ῥεὶῃσ 
ἴῃ τς ἰδΥγΣΟΥ ΘΙ οηρίηρ ἴο δὰ ᾿οΐ Ἐδυῦεῃ. 
Μδραδ] ταῖμεσ, 1589 Ἐοσηῦ, οὐ, ὕὍπθ οἱΐδάθὶ, το Δ ηρ ἘΓΟΡΒΡΙΣ 

Βου6 ῬαΥ ΓΙ ΟΪΑΥ ἰογίγοϑβ οδ]] θὰ ΟΥ̓ (19 Ὡδπιθ, δηᾶ ποῖ, 85 1ἴ 8150 
Ὀεδη ἰδίκθη ἴο τβθδη, ἴδ6 Πὶρῇ 1δηας ἴῃ ρσεπογαὶ. 

ἄλεριαγεα } Ἰ1ῖογα  γ, δγοζερε, ρα λεά. ΤῊ βαῖια ΗςΌ. τοοὶ (ελδέλαζλ) 
5 τεπἀογεα ““ Ὀσγοόκθη ἀονγῃ᾽" ἴῃ νεσβθβ 20, 39ς. [{ ἢδ5 Ὀδθῃ Ἴοοῃ]εοίυσοά 
(μαι σλείίο, [6 ψογὰ ἔογ [86 αὐυδτίοσ δ Εοπα ἰπ ψὩϊοἢ (Π6 [εννβ υϑεὰ 
ἴο Ὀ6 οσοῃδβηθσά δηά οἴϊδῃ Ὀδγρδσοιιβὶν ἱσεαίθα, 15 ἃ ἀεγναῦνε ἴσοι ἰϊ. 

2. 7Άεγε 5λα"] δὲ πιὸ »0γ6 ῥγαΐδό οὐ ὨοαὉ)] ΤᾺΘ φΊοΟΣΥ οὗ ΜΘ 15 τὸ 
ΣΏΟΣΘ. 

ἡ; ἰδελόορ ἔλεον λαῦε ἐευϊςε41] ΤΏΡΘΥΕ 15 ἃ. ὉΪΑΥ οἱ ἴδε ἵνο Η Ὁ. νοσχᾶξ 
ἴπι5 τοηάεγοα (ὀ᾽ Ολεελόον; ζασλ᾽ ν) ΜΏΙΘΝ σαμηοί 6 τεργοάυςοα πῃ 
ἘΠρΊ5ἢ. ἩδϑΏΡοη ψγ85 ἃ Ὀθογάσγ ἴονγῃ δεΐνεεη ἘδΌθεοη δπὰ (δά, σίνεῃ 
ὮΡ ἰο (ἢς ᾿αζίοσ ἰγῦ6 δηᾶ τηδάδ ἃ 1,δυ108] ΟΥ̓ (7 ο5}. χχὶ. 30). [1 να 
561Ζεά Ὀγ ἴῃ Ασωπιοηξίθβ ἱῃ [ σαι δ ἢ 5 της (5ες χΙϊχ. 3 ψ] ποῖθ), απὰ 
ψ85 ΟἹ ἴῃς Ὀοτάον οὗ Μοαὰρ. Ηΐξδῃςθ 1 νγνᾶβ [ἢς ρῥἷαςε βοτὰ ἴἢ6 (ἢ α]- 
ἄδεδῃ ΘΠΘΙΩΥ͂ ου ἃ αν [μεῖς ἤμαὶ Ρ]δῃ5 ἴοσ ἴῃς δἰίδοϊς Ἰροὰ ἴῃς ἰδίϊες 
ὩδίΊΟΏ. 

λέ σε ἄοτυ}} οἵ, ἃ5 ἴῃς Επρ. τωδυρίῃ, ὅθ ὄγοιερἠἐ ο σἴζδηιοός 
Ο “αάρνιε,) αὶ ἴοσῃ ποῖ τηαθηϊοηδὰ εἰδενεσα, Ὀυς ΟὈν]ουϑὶν 

ἀϊκποι ἴτοὰ Μαάιωθηδῃ ἴῃ Βαδη)ασηῖῃ (15. χ. 31), Μδάιηδηηδῆ ἴῃ 
7υ δ (7οϑἢ. χν. 31), δῃὰ Ὀϊτηηδῆ ἴῃ Ζεῦυϊοη (1058. χχὶ. 35). Ηδγα 
"ΕΛ. (Πεῖα 15. ἃ ὈΪαΥ οὐ ἴδε βουῃά ἴῃ ἴδε Ηδὺ. ψὩοἢ 6, Μααν», 
2:4187:1. 

8. «ἀαϊ δέ Ὑ ΤΑ ογοριαΐ»} "58.411 θ6᾽ ββουϊὰ 6 οπιίοα, δηὰ ἴῃς 
[ο]ονίησ ψγοσὰβ “βροιηρσ δρᾶ στεαᾶὶ ἀεδϑίσαοίομ ̓  (ἀκοὴ 85 1πεσωβεῖνοβ 
186 ΟΥΥ παῖ 15 ταὶϑεά, 

4. ,Μοα6)] ϑοιῖα ψουϊά Ὄχρίδῖη [815 ποῖ οὗ ἴῃ σου  δἱ ἴασσὲ Ὀαὲ 
οὗ [με οἰἵγ ςδ)]]εά Ασ οὗ Μοαῦ (ΝΡ. χχὶ. δ; [5. χν. 1) δηὰ 53 ΊΡῚῪ Ασ 
ἀν υχαῦ: Χχὶ. 15; Πεαῖ. 1]. 9) ἰπ 186 νον οὗ [Ὡς Ασγῆοπ Βιὶ [Ὠΐδ ἐς 
ὉΏΠΚοΙγ. 

.δγ ἧμμ Ο»65] 866 χὶν. 3. Ηεκτγε πονάνεσ, ἰπουρἢ ἴδε τοδδηϊηρσ ἰς 
ποῖ εὐλίάγενε, ἴὴ6 ββῆβα 15 53] ΡΏΕΥ αἰδδγεης ἔτοπι ὑπαξ ραββαρε, δῃηὴ 
18 ἀδν αὐγεεῖ οπός, [Ἀοβα σεἀποθα ἴο δὴ Ἂχίγεπα οὗ ἀϊδίγεββ. ὙΠοτα ἐς 
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ἜοΥ ἐπ ἴῃς ροΐϊηρ ὑὕρ οὗ} 
Οοπἅηιδιὶ ψϑοριηρ 584}} ρο ὺΡρ ; 
ἘρΥ ἴῃ [6 ροΐηρ ἄονῃ οὗ Ηοσοηδίτη 
ὝΠΟ Θῃοτη165 ἢᾶνα μοατὰ ἃ ΟΥΥ οὗ ἀεβιγυςοη. 
ἘΠΕ 6, βᾶνα γοιγ 1ν68, 
Απῃά Β6 {κὸ [6 μδδίῃ ἴῃ ἴῆε ν]] ἄογη 6885. 
Ἐογ Ῥεοδυβα (δου μαϑὶ ἰτυϑιοα ἴῃ [ΠΥ σψοῦκ5 δηὰ ἴῃ [ὮῪ 

{ΓΘ 5ΌΓ65, 
Του 58}ι4}} αἶδο δ6 ἰδίβῃ: 
Απὰ ΟΠΒαοπΊοβῇ 58}4}} ρὸ ἔοσίῇ ᾿πἴο σΔρΌ ΝΥ 
Ῥ Ἦϊ5 Ροβίβ δηα ἢ15 ὑτησθϑ ἰορείῃοσ. 
Απά [ἢ6 5ΡΟΙΟΓ 58.411 σοΐὴβ ὩΡΟῚ ΘΥΘΙΥ ΟἸΓ, 
Απά ἢο ΟΥ̓ 5}4}1] Ἔβοδᾶρε: 
ἼΠΕ νδ]]6Ὺ Αἰβο 5}4}} ρευ 5, 
ἈΑπά [6 ρῥ]δίῃ 584}} θ6 ἀεδϑιστουγεά, 
ΑΚ ἴδε [ΒΡ μαίῃ βροκβεῆη. 

Ὅυϊ 1||6 ἴο Ὅ6 5διὰ ον ἴῃς ϑερίυδριπε τεηδογηρ, 2 κοΐαγέ γὲ τρρΐο Ζοαν, 
ἐἜχοερὶ [Πμδΐ Ζοδυ οσουγβ ἴῃ 1βϑαϊδὴ (χν. 5) ἰῇ ἴΠ6 56 σοῃπηθχίοῃ. 

δ. 11ε ροΐγρ με οὗ ΖιλἼἧίά.. ἐς ροΐγρ᾽ αοτυγε οὗ Μογοραῖ7}] ἌΝ 6 τὰς 
αἴμοσ (παῖ ἴῃ6 οὴθ ψὰ5 βἰἰυδιθα οἡ ἃ ἢ1]1, [6 οἴμεν οἡ ἰοῦ στουπά. 
οΥ ἀνάμά τοῖα 5 δῃοίμον τοδάϊηρσ ἐλοζ, ῥέαγεξε. ΤὨδ 5θῆβ6, 1 (ἢ 15 

(1ε55 11|κε6]γ} τεδάϊησ 15 δαορίεάα, ν11}} Ὀ6 ἴπδὲ ψνεορίηρσ τηουηΐβ ὉΡ ὉΡΟῚ 
ΕΕΡίηρ, 45 Ὀοδγάβ ᾶἃτε ρ᾽δοθα οὔθ ὉΡοὴ δηοίῃεσ 1 ἃ ἤοι56. 
εορπραί τυεεῤτήηιρ σἠαίέ ρῸ 22] ἸἸοτα ν, τοίζλ τυσεῤίγερ σλαΐξ ρῸ τ 

“σεεῤίρρ, 1.6. ἴΠ6τα 504}1 ΡῈ βυσοεδβῖνα Ὀδηᾶβ οὗ ψεθρίηρ ἔυρινοϑ. 
2λε εροηεΐες ἀατε ἀεαγαά ἃ ς᾽) ο7 ἀδείγμεζίο) ὙΤὴδ σοηῃβίγασ(ου 1 [86 

ΗΘ. 15 ἀϊδῆςσα!]ϊ. ΤὨς τλοβί ρσόρϑῦ]α τεηάθυηρσ Πούνενοὺ ἰ5, 2. εἶξε 2765: 
(Π γα γ, οἰξείγέ5545) ΟἿ ἐἦέε 47) οὗ ἐἰδείγεοΐίοῦ; (Ἰτοσαγ, ὀγεα κί») Ζλεν 
ἦανε ἀεαγά. 

6. 4206 λεαίλ] ᾽Ὅ89 ἀοειυλταϊθ τ81:. 9:6 ηοΐδϑ ου χυΐἹ. 6. Τῇο ψοτχάὰ 
ΒΟΥΘ. ΒΟΎΘΥΟΙ 15 ποῖ ῬΥΘΟΙΒΟΙΥ [6 581η6 85 ἴῃ ἴπδὶ ράββϑαρβ, Ὀυΐϊ βπλῖϊασ 
ἴο 1, δὰ :Δἀδη 164], 45 1 ὨάρΡΡθπ5, ψ ἢ τὴ 6 Ρτοροῦ πᾶμε οἵ ἃ οἱ Ασοεσ, 
οὗ ψ ὮΙ ἢ ἴπογα ΟσΘ 56 ν σαὶ ἴῃ Ῥ᾽ βίη. 866 ῃοΐβ οὔ νεῖ. 19. [1{15 
ῬΟΒ5ιΌ]6 ἱμεγοίοσε ἴμαὶ ἃ Ὁ]ΔῪ ΟἹ [ἢ]5 ΠδπΊ6 ἸΏΔΥ͂ Ὀ6 τηδδηΐ ἃς Ὑ06]] ἃ5 
[ἴῃς ἐΐοσαὶ τηθδηϊηρ ΒΙΟὮ 15 ρίνθη ἀρονθ. 

Ἴ. τοογ ἐς] ῬευθδΡρ5 τηϑαηΐησ γεσμζίς οΥ τυογξ, ραΐη5. ΤὨΪ5 15 Ξξυρρεκίεα 
Ἦγ ἴδε ψνογὰ “χεδϑυγοβ ᾿ Ὡς ἢ [Ο]οὐν5. Οουρατα ΟἤΔΡ. ΧΧ. 5, ὑεῖ μονν- 
δνοσ ἴῃς ΗΘ. ((ταῃϑ]αϊεα “δ ρουτβ᾽,᾽} 15 ποῖ (ἢ6 βαῖῆξ. 

Ολεριοςλ] ἴὰς οδ]εοῖ οἵ Μοαρ᾽β παίίοῃμαδαὶ ψοσβὶρ. ΤΠ οἹἄεθδὶ ΗςΡ. 
ἴοττα οὗ ἴπε ψοσζά ἴῃ [815 ρᾶϑϑαρε βθειὴβ ο θῈ (ει ϑῃ, δηᾶ δ] ΠΟῸΡἢ ἰἰ 15 
ποῖ οἰβενμεσα ἰουηά, γεῖ ῬΤΟΌΔΌΣΠΙΥ 15 σίνεη ἴο 119 οχἰβίθδμοα ὈΥ βοῇ 
οοτροιηάβ 45 (δι ΠΟ ἰβἢ (5ε6 ποΐδ οἢ χὶνὶ. 2). 1 [86 ρυα 15 ῬΟΥΤΘΙ]655 
ἴο ῥσγενθηΐ ἢΪ5 οὐσιὶ σαρεἰν!γ, ψνῃδξ σπδποα 15 [Π6γα ἴοσ ἴπ6 2εορί 9 

8. 2.4 ναὐἰεν}] ἴῃ νδ]]εγ οὗ Τοσάδηῃ οι Ῥουπάδά ραζί οὗ ΜοδῦΡ οἡ 
ἴῃς νναϑί. 
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Οῖνα νἱηρβ υηΐο Μοὰῦ,. 
ΤΠδῖ ᾿ἴ τηΔΥ δε δηά ρεῖ ἀψαΥ: 
ἘρΙ ἴΠ6 οἰτ165 [ογθοῦ 5}4]}] θ6 ἀδϑοϊαΐθ, 
νη Βουΐ ΔΎ ἴο ἀνγ6}} {Πογοίη. 
Ουϊβοα δέ ἢς (μὲ ἄορ [ῃ6 νοῦ οὗ ἴῃ ΤΟΕΡ ἄδοειϊς- 

(α]}]ν, 
Απ ᾿ἰἠεϑᾶ ὅς 6 ἴμαὶ Κοορεῖῃ Ῥδοῖκ πὶ 5νοζά ἔγομι 

ὈΙοοα. 

11--2ο. Οοημέπμαηος οὗ Ζλγεαίργίηρ απα “εγιλε7 Ζείαζ, 

Μοδὺ δΒαίῃ Ῥδθη δ 6856 ἔγοῃμι Ὦ15 γ υ ]), 
Απά δ λαΐζᾷ Ξεἰ6α οἡ ὮΙ5 1665, 
Απά Παίῃ ποῖ δῇ οσηρίϊθα ἔτοστῃ νϑϑβ6ὶ ἴο νθ6556], 
ΝΕΙΙΒοΥ δίῃ Π6 ροηα ᾿ῃηἴο σΔΡΕΝΙΥ : 
ὙΤΒογαίοσο ἢ15 ἰάϑίθ σοιηδιηθα ἴῃ ἈΠΠῺ, 
Απά Π15 βεηΐ 15 ηοΐ σμδαηρβά.. 
Ὑδεοτγοίοσα θ6Πο]α, [6 ἀδγϑ σοι, 5811 [ῃ6 Τ.ΟΒΡΌ, 
ΤΏΔΕ 1 Μ1] δεηα πηΐο ἰπὶ ψδηάσγοιβ, [μὲ 5041} οδῦυβ6 

Ἀϊπ ἴο ὙΔΏΘΟΣ, ΄ 

ἐλε 21αἵ»} [6 1ανεὶ σουηίσυ ψπϊοῖ κἰγείομβοὰ ἴσοπι με Ασηοι ἴῃ ἴδ6 
βου ἴο ΒΑΌΡαϊῃ Ατητηοῃ. 

9. τὐἱρρ5] Ὑῆς ψοτγά βἰβενῇογα ἴῃ Ῥυγο ΗςΘὉ. τηδαῃϑ ὦ ἥοτυεν Ὀὰὶ ἴα 
Ἰαῖος Ηςῦ. δηὰ ἴῃ Ὁῃαϊάδε 88 ἔγεαυθηῖΥ (Π6 5βεηβ6 ψὩ]ςἢ ἐΐ ἤδσο ΕΑΓ. 
ΤῊδ 56η56 15 ἰῃαὶ ποιῃίηρ 5ῃοτὲ οὗ ψίηρβ νου δ 0]6ς (6 Μοδθϊϊος ἴο 
6βοᾶρε Ὀείοσγε {Π61ὉΓ ΘΠ ΘΠΊ165. 

10. ἐἰκεείζγεν} πορπσοηῦν. ὙΤΉΣ σοτημϊβϑίοη ἰο ΜοδῸ ἴίοα σοπηθς 
ἴτοόῖὴ  αδο δΔηἃ σοῃβ α ΠΓΥ ἢδ πχιδί ποῖ Ὀς 5180] ἴῃ Ἔχεσουτίησ Ηἰ5 
σοιημηδηά, 

11 96, ΟΟΝΤΙΝΌΑΝΟΕ ΟΕ ΤΗΚΕΑΤΕΝΙΝΟ ΑΝῸ ΕὔΕΤΗΕΕ ὈΕΤΑΙ͂Ι» 

11. ,οαῦ λαΐᾷ ὀέϑρ αἱ ξασέ ,»ονε δὲς γομζ}] δ Ὠδϊἢ ποῖ θθδθὴ ἀγίνθῃ 
γουὰ ἢ15 ἰαπὰ ΒΙΠοσίο. 8 σαῖδοσ ἔγοσῃ [ἢ Ἰηϑοσιριΐο οἡ ἴῃς ““ Μοδθϊε 
βίοῃθ᾽" (ῃαῖ ἴη6 Μοδθιΐθβ ννεσα ΟΥ̓ ΠΟ τηθδῃβ ἀσίνεῃ ουἵΐ οὐ Ἐδυῦεη᾿ς 
Ἰοῖ, διιῖ πιαϊπιαϊ πο τΠοῖγ ροβι οι [Π6γα Τοσα Οὐ 1655 ϑο  ςϑῚ]ν δ]οησ- 
βὰς ἴῃς ον 5}. ἱμῃμαὈϊδηΐ5. ΤῊ ἐδεἰΐηρ οἵ ποστοσ αἱ βυβεγίηρ Ἔχραϊτγδ- 
ἰοη, 85 σοπηραγεὰ ψιἢ [ἢ6 σοπβοασδησοβ οὗ ἃ τόσα ογάϊηδσυ ἀοίοδι ἴῃ 
Ὀαῖ16 Βα ἢ 5 {Π|ὸ ἡδίίοη δὰ οἴϊδῃ βυβεγεα η ρΡαᾶβὶ ἰἰτηθ, 15 ψν6}} Ἔχῃϊ- 
Ὀϊεα ὈΥ ἴἢε56 νεῦϑβ6β. 

σε φαΐ ογι ἀΐς 65] ΝΥἴπε Ἰπιρσχονεα ΌὈΥ Ὀεΐπρ δ᾽] ονεα ἴο τε ὑροη ἐἰς 
βεαϊπηρηΐ (15. χχν. 6). 1 ετηριἰεἀ ἔγοτῃ νϑβ556] ἴο ν6556] 1 ψψου]ὰ Ὀδοοπηο 
ναρίά, ψιουὲ ἔγαρταποα δα ἰδϑίε]εβ5. ϑοπιειέηρ κα (5 πὰ πον ἴο 
ΠάρΡβῇ ἴο ἴῃ6 πδίϊοῃ ὈΥ Ῥεΐῃηρ ἴαίζθη οαριϊνόβ. 

12. τυραν 675} Ἰἰζεγα! γ, ΗΘΣΒ. ΤΠε ἤρυγε οὗἩ φαγί μοηνγαῦε ατς 
οὗ υυῖπε 18 σοπίϊηιεα, ὙΏΘΥ τὸ επιριϊεά ὉΥ Ὀείηρ {Π|2ᾶὰ οἢ οἷς 5ϊάς, 
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Απᾶ 5}4]] δρῦν ἢ15 γε 55615, δηα Ὀσϑαὶς [Π6ῖγ Ὀο 65. 
Απα ΜοδΌ 5841} Ὀ6 δϑῃδζηθά οὗ ( οιηοςῇ, 
Α5 ἴῃς Βοιι56 οὗ [51:46] νψγαϑ δϑῃδαιηδα οὗ ΠΈΠΈΕΙ {Π6 1 σοη- 

δάρηςο. 

13 

ΗΟΥ͂ 580 γε, ἯΥὲ αγ6 ταὶρῃν δηᾷ βίτοηρ᾽ τη ῃ ἴοσ [Π6 ψγᾶγῦ τὰ 
ἹΜΜοδΌ 15 5ρο θά, δηᾶ ροῆδ ὉΡ οἱ 97 ΠΘΥ Ο[{165, 
Απᾶ ἢ15 οσἤοβθῃ γοῦθξ ἸἼΘἢ ΔΙῸ βΌΠΘ ἄονψῃ ἴο ἴδε 
5] ρ ΟΣ, 

ΘΑ τὴς ΚΊηρ, ψοβα ἤδη ὧς ἴμ6 ΤΟῈΡ οὗ Ὠοβίβ. 
ΤἼδ σιν οὗ ΜοδῸ 5 Πδδγ ἴο σοόῖηθ, 
Απά ἢϊ5 δῇιοζίοη μαβίοςῃ [βϑί. 
ΑἹ] γε τῃδϊ ᾶἀζὲ δῦοιΐξ ῃΐτη, θεπηοδῃ ὨΙΓ ; 
Απὰά 8]] γε [δῖ ΚΗΟΥ͂Σ Ὦ15 ΠΔΙΏ6, 
58Υ, ΗΟΥ͂ 15 [6 5ίγοηρ 54} Ῥσόῖθη, 
“πὦ ἴῃ6 Ὀεδυτδι τοά ! 
ΤὭου ἀδυρδίοσ [παῖ ἀοβί ᾿μρδθι ὨΙΡοη, 

ΔῺ Ορεγδίίοῃ σι οἢ γὰ5 Ῥεσίοστηθα 51] ΨΥ δηὰ σαγεία]]ν, (μαι {Π6 ͵αγ5 
τοῖσι Ὀ6 5αΐε δηὰ [6 ψἱηα τὴ ΟΥ̓ οἰθασ 8116 [ἢς βεαϊτηθηΐ ννὰ5 ἰο τ, 
ΤΙΝ νους πόνγενεσ ἴῃ [ἢς σα8ε οἱ ΜοΔῸ 5}4}} "6 ἄοηβ τουρῃ]γ. 

σλαξί εατδε ἀϊ72 ο τυα 6147] Β.811 Ἰὺ ἴτη. 
δοίζί,5)] Ἰιτογα]γ, σὐέηδ, Ὀὰϊ δε ΕἸΒΟΏΟΥΘ αἷθο ἴὺσ δυο νγασα 

Ὀοί165. 
18. «λ)αϊ) δε αελαπιδά 97, ΟλενηοςἊ] Ὀδσαιβα ἢς σου]Ἱά ποῖ Β6ΙΡ [Πετὰ. 
τυας αελαριεα οΥ δείλ-εἰ ἐζεῖγ εογβαόρςε)] Βεῖμ6] νγὰ5 [6 βουςῃπεγη βεαΐ 

οἵ 7ετοθοϑπλβ ἰἀοἰαΐγουβ. οσβῃῖρ. Βυΐϊ {ΠΕΥ ἰουπᾶ {Πεῖγ σοηβάεποα ἴῃ 
186 ψΟΥΒὮΙΡ ἴδοτα τϊβρ δοθά, ἤθη ΘΠδΙ τη ηθϑοσ σαγχι θα {Πθτὴ ἀΑΥ. 

1δ. α»α ρυ» τε ομέ οὗ ἀέ7' εἰ{ϊ56] ΤῊΣ Η εΡ. 15 αἰ βίου... ὙΠε ββῆβε ἴ5 
εἰἴδεν (1) 2εοϑίδ (1.6. [6 δῃρετγ) ἀζτέ ρΌ»16 1:7 1ο ἦεν εἰϊῆσς; οὐ (11) 47 εἰϊΐες 
λαῦε φόρα μῤ (ἴηπ σγιοζε απο Μαηηε). ὙΠῸ Ἰαϊίεσ ψγὰΥ οὐ τεμἀεσίηρ 15 [Π6 
Ῥεβί. Ὑε ἀ"βου Ὑ ἡ ΒΙΟΩ ἴξ ῥγθβεηῖβ ἴῃ [με οσρίπαὶ 15 [πὶ [6 νεχὺ 
5 5Β:ῃρ!]ατ, θὰ: 1Π15 15 ποῖ ἴῃ [η6 ΗΕ. δὴ ἱῃϑαρεγα]ε αἰ Βα] γ, πα ΠλαΥ 
Βεγα Ὀε οαυδβεά ὈΥ̓͂ {πε Ρτορμεί᾽5 τηϊηα ἀνε] ἶηρ ὕροι [Πῃς ἱπιαρε οὗ [Π6 
οὐκἰ65 411 νδῃϊβῃϊηρ ἰῃ σγιοζέ. ΒΥ ἃ οἤδηρε ἴῃ (ἢ6 νοννε]β οὗ ομα ψογά 
νὰ πΐρῃΐ τεαά, 716 τυαςσίεῦ οΥὙ 7οαό αμω ο77 Ζε7) ἐοτυμς ἐς φο»Ὠ1Ρ1 0 τε 
(ἴο (ἢ6 αἰΐδςοῖκ), πῖσ ἢ σίνεϑ Δῃ ΘΑΞῪ 56η56, Δηα ἰ5 Βοϊὰ ἴο Ὀ6 [6 τίραῖ 
τηδδηΐηρ ὉΥ Εν 8]. 

16. Τα Ἰαηρσυάρσε οἵ [15 νευβα ἰ5 Ῥαβεά ἀροὴ δυϊ. χχχὶϊ. 35. 
11. “ΑΜ γε τδαέ ἄγε αὐοιέ ἀξνε.. «αὐ γε ἐλαΐ ἄμοτυ ἀξ γη1α516] ἴ[Ὰ6 ἌΘαΣ 

8:η4 τηοζα σεϊηοίς Ὡδί!0η5 σοϑρθοίνεϊυ. 
ἐλε εἰγονρ σἰαζ)...{164 ὀεατείϊ εἶ γοα] ἘῸΣ ἴῃ656 Θχρυθβϑί ἢ 5, 85 ᾿Ρ]γ1ησ 

ΠδΕΪοΠΔ] ΘἸΟΤΥ δΔηα ΡΟΥΘ ΟΥΕΥ Οἴπεγβ, σορᾶσα Ῥ5. οχ. 2; 15. χὶν. 20; 
ἘΖεῖκ. ΧΙΧ. ΤΙ, 12, 14. 

18.ὡ 772ο ἀσεσλίεν ἐλαξ ὅσο: τγιλαδη 2 ίδορ] ᾿ῖογα]ν,. Του 1πὯδ- 
Οὲῖγαϑ5 ἀδυρηίοσ οἵ Ὀίθοη, 8 ἸοησοΥ ΨΆΦΆΥ οὗ καγίηρ, πῃ" αηΐϑ οὗ ὨΙΌοη- 

15 
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Οοια ἄονῃ ἴτγοτῃ ζᾧγν βίοσυ, δηά 51: ἴῃ (Ὠϊτβῖ ; 
ἘῸΓΥ [Π6 5ΡΟΙΪΕΙ οὗ Μοδὺ 5}4}} οσοΐηβθ ὕὉροῃ ἴδ66, 
“πὦ ἣδ 5}4}} ἀδϑίτου (ἢν βίτοηρ ΠΟΙ] 5. 
Ο ᾿τηΠδὈϊϊδηΐ οὗ ΑΙΌΘΥ, ΄ 
Βιδηα ὈΥ ἴῃ6 ΨΥ δηά 65ΡΥ; 
Αϑὶῖκ τα [δὶ ἤθει, δηα ἤδσ [δὲ δβοδρείῃ, 
“4 5340, Υ̓ Βαϊ 15 ἄοπεῦ 
ΜοδΌ 15 οοηΐουηάθᾷ ; ογ 1ἰ 15 Ὀσοΐίκεη ἀόμῃ : 
ἩΟΥ] δῃᾶ ον ; 
ΤΕΙ] γε 22 ἴῃ Ασομ, ἰμαὶ Μοδῦ 15 5ρο]]εά, 
Απᾶ πάρτηδηϊ 15: σὴ ὉΡΟὴ [ἢ 6 ῥ]αῖη σΟΌΠΌΥ ; 
ὕροη Ηοϊοῃ, δῃηά προὶ 8 δζΖαῇ, δηὰ ὑροὰ Μερἤδδίῃ, 

.“ὲδομ] πον Φλίδαρ (ΒΚ. ““Μοδθὶία βίοῃςε᾽,᾿ νψχᾶβ ἐουπᾶ {μ6σε) βἰαπᾶς 
ΟἹ ἴνγο 1115, Ἡδησε (6 εἐχργεβδίοη “σοῖς ἀονη᾽ ἴῃ (86 ἰοχῖ, Τῆς 
Ἰδηρθαρα ἤθῖα 15 1ηςθηϑΠθα ἴῃ Ὀοΐῃ οἰδυβ65 ἴσοτη ἴπ6 σουτεβρομάϊησ 
Ῥάβϑᾶρθ τοϊδίϊησ ἰο [86 ἀδυρῃίοσ οὗ Βαργίοῃ ἴῃ 15. χὶνὶ. τ. ΕῸΣ ““σοτλς 
ἀονη᾽ μὰ ἢανε οϑς οτυ»Σ γγορε Ζὰ»ν ρίογγ, διὰ ἴοσ ""ἱΐ ἐπ ἴδε ἀυ5ι᾽ σἱζ 
ἦρε 121γ51. ὙὍὨδ Ρῥἱοίυσα 15 οὗ (6 ἱῃῃαῦϊϊδηῖβ ἀσίνοη ἔοσί ἴσοσῃ ἰἢς 
οἱἵγ δηᾶ δρουΐ ἰο θὲ Ἰεὰ δὐδύ, δυΐ ΟὈΠροα τηθδηνν 116 ἴο δἰ οὐ [86 
στοά ὨΠΏΡΤΥ δηὰ {Πγβυ δηὰ ἀνναὶϊΐ {ΠΕΣ σαρίουϑ᾽ ρ]εᾶϑυσα. 

ἐὰν οἰγογιρ ἀοα 5] [με (οὐ βοδίίοης οὗ [ἢε ρῥἷάᾶος ἃσα βαϊὰ ἴο Ὀδ 5111] ν]ϑ1}]6. 
19. ἱηπλαόίζαμέ)] υβεὰ σοἸ]εοἰ νον, 85 50 σοῃβίδηγ. 
“417027] ποῖ ἴο Ὀ6 οοπΐουπαοα ψΠ (ἢς Ατοοεῦ οὗ ΝΌΩΡ. χχχῖϊ. 34. ἃ 

Οὐδαϊίε οἰΐγ, οὐ ψ ἢ δὴ Ατόεσ Ὀεϊοηρίηρ ἴο [Δ (1 ϑδτ. χχχ. 18). 
ΤΙἿ5 ννὰ5 ἴῃς βουϊῃοσχῃσηοβῖ οἰτγ 1 (μ6 {πὴ 6 οὐ Κευθθη, δα ἤδηοα νγᾶϑ5 δὲ 
ψΓΏΙΟἢ ψου]ά Ὀ6 τηϑηϊτὶοηεα ποχὶ δἷϊεσ ὈΙΡοὴ ἴῃ ἰσδοίηρσ ἴῃς Ῥσορταββ οὗ 
16 ΟἸαϊάδθδῃ δου ἴσο ποσί ἴο βουῖῃ. Μεβϑῆα τεοοσὰβ οἡ ἴμ6 
““Μοδῦϊίε βίοηδ᾽" ἰῃδαὶ 6 “011 (1.6. σεβίογεά) [86 οἰ ΕΥ̓ δῃηὰ χτυδάο (ῃ 6 
τοδα ονϑσ ἴῃς Ασῃοη."" ΤὨΘ οἱἵγ Ξβίοοά ου (86 ποσί 5ἷάς οὗ [ῃ6 τἵνεοσ. 

20. “Ηοαὸ ἐς εο» οεραεά; 70» 12 ἐς ὀγοξερε ἀοτο, Ιπ ἴῃς οτρίπαὶ ἰῃ 6 
ἤτοι νοΓὉ 15 πηᾶ5. [86 Ξεσοῃά ἔξ. ΤῊς Ῥγοραθ]ς 5656 15, “]οαὖ 18 δμαζωϑᾶ, ἡ 
,)»ν ἐὲ (ίδορὴ) ἴς ουεγέλγοτυε. 

ἦπ 4417.Ό2}}] ταῖμοσ, οἢ “47,2207:, 1.6. ἴῃ ΑΥΟΘΓ οἱ 15 Ὀδη 8. 
21. 1}ὲ 2έαϊηε φομ7217}}] ἴῃς ψοτζὰ στοηάεγεὰ “ἴδε ρ] απ" ἴῃ νοσ, 8, 

ὙΏΘΓΘ 566 πόϊο. Τδη Ὁ] 5 8ῃ δηυτηθγαίίοη οὗ (ἢ6 βανοχαὶ ἴονγης 
ἱπνοϊνεὰ ἴῃ [Π6 ονεγίῃσονν, ἴῃ. ογάοσ ἰδαὶ ὈΥ ῥδγιου]ασζίησ ἴΠ656 τῆς 
σοπιϊησ ἀἸβαβίου τρῶς Ὅ6 (Π6 τόσα ἱποζουρν τοδὶ ζεᾶ. ΤΉΘΥ “ψοσα 
ΤΩΟΒΕΪΥ ἴονγηβ οπυυογαϊθα ἴῃ ]οβῆμα 85 Ψ] η ἴμ6 Ῥοσίίοῃ δ]Ἱ]Ἱοιϊεὰ ἴἰο 
[86 ἐτρε οὗ Ἐδυῦοη δηὰ ψεσε δἰξεσιναγάβ τεοοῃηυοσζεα ὈΥ ἴῃς Μοβθὶο3. 

ϑαλαεαλ] ομς οὗ ἴμε 1,ου οὶ οἰ[65 (7οβἢ, χχὶ. 26), Ὑδεσα Μοβος 
ἀείεαιοα δίῆοη (ΝΣ. χχὶ. 23, 24). 

ἡήεῥλααζλ] αἶ5ο ἃ 1,δν} το] οἰγ (1058. χχὶ. 37). Τὸ γγδϑ δῇεσινασάᾶβ ἃ 
Ἐογδῃ τ ] ἴατγ ροϑὲ Ἐβίδ 56 ἴο Κεαρ ἴῃ σμθοὶς [μ6 ἀδβοσὶ ἰσῖρεβ, απὰ 
ἡντε 6 Ἰεάσῃ ἴμαϊ 1 τησϑὲ μανα Ὀδδὰ ἴῃ ἴῃς εδϑίεσῃ μαζὶ οὗ τὰς 
σου ΠΥ. 
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Αηᾶὰ ὑροὴ Πιῦοη, δηθὰ προ Νερο, ἀπ ὑροὴ Βειῃ- 
Ὁ] Αι δῖ πι, 

Απάᾶ ἀροη Κιγδίμαῖτη, δηᾶ ἀροὴ Βει-ραμλαΐ, δηα ὩΡρΟοὴ 
Βοίἢ-τΘοῇ, 

Απᾷ ὑροὴ Κεποίῃ, δηᾶ Ὁροὴ Βοζγδῇ, 
Απά τροη 8]} [ἢ οἰ65 οὗ ἴῃς ἰΔηᾶ οὗ Μοδῦ, [ΔΓ ΟΥ ΠΘΑΓ. 
Τῆς Βοτῃ οὗ Μοδϑ 15 ουἱϊ οἷ, 
Απά ἢϊ5 ἀῖτὴ 15 Ὀσόκθῃ, βδιῖῃ [ἢ6 ΟΡ. 

26---4ῆ. Οὐπμοίμείορ οὗ {6 Ἰανρθγι οὐδ ρα. 

Μακε γα ἢϊπὶ ἀγιηῖαοη : ῸΓ ἢ6 τηδρηδοαᾶ ζζρδεο ἀραϊηϑῖ 
(ἢ6 ΟΕ. : 

ΜοδΡΌ 8150 5841] ννδῖϊονν ἴῃ ἢ15 νοχηϊί, 
Απά ἢδ «αἷ5ο 5411 θ6 ἴῃ ἀδιβιοη. 
ΕΟΥ νγὰβ ποῖ [5γδοὶ ἃ θυ 9 υηΐο ἴῃ 66 

22. 2 ἐδο}] 8566 ποίβ οἢ νοσ. 18. 
εδο] 85:66 ποΐβ ου νεζ. ἵἹ.᾿ 
δελ-ϊδίαίλαΐ».} Ἰἰζεγαγ, ἄσμσε Οὗ ἔτυο σε. ϑόύὰὴς ἰδθητ ιν ἃ ΜῈ 
ΑἸπιοη- αἰ ΒΑ αὶπι οὗ Νυμιῦ. χχχῆϊ. 46, θαϊ [15 15 ἀουθιία). 

28.(Ὀ. Αἰ γίαζλαΐ᾽ρ!)] ϑ866 ποίΐβ οἢ γΟῚσ. 1- 
2ελ-ραρνε) τοὶ οἰβενῆστα σηθηιὶοηθά. 
δείλ-»ι605} ο4116ἀ 4150 (ΝΠ. χχχὶὶ. 38) Βδδ]-τηθοη, δπὰ (1098. χιῖὶ. 

17) ΒΕ; -44]-τηθοι. 
244. ΔΑεγίοίλ] 1 ἰ5 ἐπουρῆς ψἹ πλυσἢ ῬγΟ ΔΌΣ Υ (πδὲ (5 15 δηοίῃοσ 

ΠΆΤῚ6 ἴοσ Αὖϑ, (πε οἱὰ οαριϊαὶ οὗ Μοαῦ (Νυχηῦ. χχὶ. 28), ἔοσ ἴῃ [ἢ [1155 
ὙΠΕΓΘ αἰἴΠοΥ 15 τπποπιοηδα [86 ΟΙΠΟΥ πα ἀο65 ηοΐ οσοῦτ, ΨΏΪ6 ἐδ οἢ 
ΘΥ] ἀΘΠΕΠῪ ἀδηοῖεβ ἃ ρῥἷδος οὗ ροτίδηςθ. “ΤΏ 6 ρἷδςα τυ ἤᾶνε ρυόψῃ ἴο 
ῬὈὲ ἃ υῃΐϊοῃ οὗ ἴνο ΟΥ πῖοσε ἴοννῃβ, δηἀ ἤδηςσα ἴῃ6 παηλα Κοσίοιἢ (ἴον 5). 
οεγαλ) ποῖ ἴΠ6 Βοζγδῇ οὗ σῇδρ. χ]ῖχ. 13; 15. 1Χ}}. 1, ψ Ὠ]Πἢ Ὀαϊοηροά 

ἴο Εἄοπι, Ὀυϊ εἰπεῖ (μ6 Βεζεσ οἵ ἤδευϊ. ἵν. 43, ΟΣ Ὀοίϊοσ [ῃ6 Βοβοσὰ οὗ 
Μδοοᾶρ. ν. 26. “᾿Α5 ἴδε ψοζὰ τηϑδηβ σἀεεῤἼοἑας, ἰἃ ψὰ5 πὸ ἀἄουνί ἃ 
ΠΟΠΊΠΊΟΙ ὩΔΙΏΘ [ΟΣ ὈΪδοα5 ἴῃ [815 ρ]δηα τερίοῃ, ἰ ΟὨἹῪ ἔου ραϑίυγαρο.᾽" 
,ν ον» πξα»] ἅτε Ἰαϊίοσ ἀδηοίϊηρ δάσο ἴῃς Ῥογάεγς οὔ (ἢ6 σουηςγ. 
26. Το ἀο7ῦὲ 15 δῇ ΘΙ ]6πὶ οὗ βἰγεηρίῃ, ἴῃς αγηὲ οὗ δυῖῃουγγ. ΕῸΣ 

ἴδε ἰοσσηοσ 566 5. ἶχχν. 4) 5» 10, ἴοσ ἴΠ6 ἰδίζεσ σῇδρ. χνὶϊ. δ. 

26-- 47, ΓΟΟΝΟΙΌΞΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕΞ ΤΙΑΜΕΝΤ ΟΥ̓ΕΕ ΜΟΑΒ. 

26. ,“ἴἄαξζε γε λένε ἀγμρο:}] ΤἸῃδ σοιηρατίβοῃ οὗ (86 Ὄχμιθοη οὗ 
Οοάἐξ ντδίῃ Ὁροῦ ἃ παίϊοηῃ ἴο δὴ ἱηἰοχιοδίίηρ ἀγαυρῆης 15 1Ππϑιταϊοα ὮΥ 
σἤΔΡ. χχν. 15, Ώετα 866 ποῖδ. 

ἀε »μαρηΐμεί ἀένισε ἀραίμεί ἐδς 2974] ἨΖς τεβιϑιθαὰ Ἐδυθδη ἴῃ Ὦϊ5 
οοἼοιραίίοη οὗ {Π6 ἰοτγοΥΎ ἡ οἢ [86 ,οτὰ δά δβοὶσηβα Ὠἰπι. 

τυαἠξοτο] ταοτα 1ἰςεσα!γ, σῤέασλ ἐρείο. 
ἦκε αἶδο τἀαΐ, ἐξ ἐγ ἰδγι 5102] Ἰαυϑῖ ἃ5 15γαθὶ ἢδ8 θθεῆ. 966 ποχί γεῦβθ. 

23 
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25 
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29 

30 
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νε5 6 ἰουπά δηηοηρ [Π]ανεβῦὺ 
ἘῸΣ 5ῖποε ἴδοι! σραϊκοβί οὗ τη, ἴοι βκιρρθάσί ἔοσ ᾿ογ. 
Ο γε [μὲ ἄνε}} ἴὰ Μοδῦ, ἰδανα [6 οἰ[[65, δηα ἄἀνν6}} ἴῃ 
(6 τοςοκ, 

Απά 6 {κὸ τὴς ἄονα ζάσξέ τρα κεῖ ΠΟΓ ηδβῖ ἴῃ [6 51465 οὗ 
186 ΠοΙε᾽5 τηουτἢ. 

γε αν ᾿θατά [τῃὴ6 ρὑγθ οὗ Μοδαῦ; ἦέ ἐς Ἔχοβεάιηρ 
Ρτοιά: , 

Η!ς Ἰοξίηθϑβ, δηα ἢ15 διτοράησου, δηᾶ ἢϊ5 ῥὑστιάθ, δηὰ (ῃς 
ΒαυρΒεη655 οὗ 15 ἤθασί. 

Ι ΚΏΟΥ Ὠἰθ ψυσδίῃ, βαιτῇ ἴῃ6 ΤΟΚΡ ; ὃαϊ 2 “λαζί χοῖ ὅδε 50; 
ΗΙδ5 1165 54}} ποῖ 50 εἴεοϊ 22 
ΤΒογοίογα Μ}Π1 ἤομ] ἔοσ ΜοδΡ, 

21. τῶας ἦε γομ»α ἀνιορρ ἐλίφυες 9] ἴ.6. Του οσουϊάξε ποῖ, Ὁ ΜοδΡ, 
ἢανε ἰγεδϊεἀ ἢϊτα ἢ τόσα σοηῃίετηρί, μδάβί ἰμοὰ σαυρῃϊ ἢΐπι ἰῃ τῃς δοῖ 
οἵ 516 8]1ηρ. 

σξίξῥεασί Τὶ 290}»] ᾿αρχδοᾶβι ΓὮΥ ᾿θδᾶ, ἱπ βοοζῆη. ζ(οϊώραγε Μαῖϊ. 
ΧΧΥΪΙ. 20.. 

28. ἀπυοῖ ἐμ ἐλε γοῦξ] 5εεὶς [6 τηοβί βεοσζεῖ ΟΥΓὁἨἠΘ ἸΏ δοσ ββ Ὁ]6 Βιάϊησ 
Ῥίδοθβ. 66 ποῖΐβ οἡ ἱν. 20. 

ἐρ: λέ σἱάδς οὔίλε λοίε᾽» γπομ}}]} ἐρε 2λε ΤΆΣΌΒΘΣ 5149 οὔ 2.ε »εομίλ οὗὨ ἴδ: 9 
τ]. 

᾿ς 29, 2] τδ6 ῥτορῃεί δηᾶ ἢϊς δε ον σουπίγγτηθη. Ὑη6 Τἤαγαοῖου 
οὗ Μοδῇ ἴοσ μαυρμτη655 15 Ὀσουσῃϊ ουΐ ἰοσγοῖθ]ν Ὁ [ῃ6 δοουτλυ]αϊίοη οἵ 
ΒΥΠΟΏγΙΩβ ἴπαΐ συσοοοα. ΤΤὨῊΪ5 ἀπά [6 (Ο]] ον Ωρ νουθα σὰ ἴῃ ϑυρβίδησε 
[ῃ6 54:6 45 15. χνὶ. 6. 

80. 7 μοιυ λἀϊΐς τυγαξζξλ}] Τῆς Τιογὰ οοσσορογαίθς ἔπ δϑϑογίίοῃ οὗ ἴῃ 6 
Ῥτορβοῖ ἴῃ {Π6 ἔστη σ νοῦβθ. 

ὀμέ τὶ «λαϊί ποῖ ἐξ το; ἀτς ἐΐες σλαδὶ ποῖ 59 ἐβΖεΐ 11] ὅπ 1110 τ ΘΑ Υ 
οὗ "18 1195; ΓΏΘΥ͂ ἂν ντουρηῦ τ δὺῦ 18 ΤἸΩΣΘ41. ΤῊΣ ράβθασα 1 ἰΞαϊδῃ 
Βῆσνν5 05 ἰῃαϊ [6 βἴορ 5ῃου]ά Ὀκ αἰϊεσ δῃά ποῖ ὈῬεΐοτε (6 νψοχζὰ σοηάογοα 
ἤΐε5, Μ ὨΪΟΉ 15 αἶβοὸ Τουηὰ τη [Π6 56 η565 σζαυές, 2γέριεές. Τὶ 15 ἴῃ [ηϊς ἰδίϊου 
56η56 ἴῃδἰ (ῃοδε Ψψῆο δἀάεά [(Ὠ6 βἴορβ ἴῃ ἴΠ6 Ηδεῦ. ΒΙΌ]6 βθεπὶ ἴο ανα 
ππάογθίοοάα 1ἴἰ,ϑ δηά ἤόποα (6 αἰνιβίοη οὗ ἰῃ6 οἶδ. ὉΤῇὸ νοτγάς 
Τοηαεγθαᾶ ποῦ 50 Ὦδτα ἃτα ἴποβε ψοἢ ἈΡΡΘΔΓ 85, "ποῖ αὐρῃιϊ," ““ποὶ 
τρις" ἴῃ ΟὮΔΡ5. νἱῖϊ. 6, χχὶϊ. το. 866 ποῖδ ου [86 ἔοσιηδῦ οἵ ἴμοβε ἵνγο 
ῬᾶββΑρΘ5. 

81. 712εγεὲ70γε} ποῖ ἱπιυη θα δίο!Υ οοηποοίοα νι (86 ἴννο ῥγεσεάϊησ 
ψεῖβεβ, Ὀαΐ ταῖμεσ ροίΐηρ' ὑδοῖς ἴο ἴῃς τμουρᾷϊ οὗ [πε Ἰυάρτηεηϊ ἐμαὶ ννὰ5 
ςοτηΐηρ. 

τοῦδ 7 λοιυϊ] Ιῃ ἴῃδ οοττεβροπάϊηρ ραβϑᾶρσα ἰῃ ᾿ϑαϊδῃ ἰδ ἰς ἢγϑὶ [ἢ ς 
ΠΟΠΠΙΓΥ [Πδΐ πχοῦτηβ [156], δηὰ ΟΥ̓ Ἰαΐθγ [6 ῥσγορῇῃδὶ αἷϑο ὄχργεβθθβ 
δτιεῖ. ὙΤῺΘ γσγδαῖεσ ἰθηάδζηθθ οὗ 7εγειδῃ 5 ΒΟΙΤΟΝ 5 5ῃεῃ ποῖ 
ΟὨΪγΥ ὈΥ͂ Ἠΐβ ρεύβοῃαὶ ἰδίμθηίδιίοη ἴῃ [15 νογβα, πὲ ἴῃ μα ἰαίεσ ρατῖ 
ὈΥ 186 δυθϑεϊκαϊςοη οὗὨ 16 ψοσά “τπγθη᾽ ἴοσ [6 “ουηδαιϊοης᾽ οὗ ἴδε 
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ΑἸΑῚΙ Μ11}} οτὺ Ουΐ ἔογ 411 Μοδῇ ; 
ΖΜ έηο ἀεαγέ 5}.4}}] τηουσζῃ ἴοσ (ῃ6 τηθη οὗ Κιγ-οσος. 
Ο νίῃε οὗ ϑιδιηάῃ, 1 Μ}}}  ρ ἔοσ [866 ψ ἢ ἴῃς ΘΕΡΙΠΡ 35 

οἴ 7αζοσ: 
ΤῊΥ Ρῥἰδηΐβ δὲ βΌηδ ονοῦ [ἢ6 5εα, 
ἼἬΘΥ τοδοῦ ἐϑό ἴο [ῃ6 564 οἵ 742Ε6Γ: 
ὝΠΕ ΒΡΟΊΪΙΕΓΙ 15 ἔ8]]εη ροῃ ΤΥ ΘΌΓΩΙΤΊΘΙ ἔτππ15 Δηα ὑροη 

τη. νἱηΐδρα. 
Απά ἸοΥ δῃὰ ρ᾽δάμεβθ ἰ5 ἰδίκθη ἔτοτα [6 ρθη] Βε]ά, 33 

Δηα ἴτοτῃ ἴῃς ἰαπα οἵ Μοδῦ ; 
ΑΠΑῚ ἢᾶνε οαυβεά νίπθ ἴο [81] πόπι [Π6 σῖηε ὈΙΕ5565: 

15 Δ 18} ραβθδαρθε. ΤῈ ἔνψοὸ ψογάβ ἴῃ ἴῃ6 οὐἱρίῃδὶ χεβοῖ }}]8 Θδοἢ ΟἴΠΟΥ 
ἴῃ βουπά. 

γγπεῖης ἀεαγέ σλαϊ 0147 ΤὮΘ ἰῃηβεσεῖοι οὗ ἴῃς ψογάξ “ τηΐηα ἢδαγί᾽ ἴῃ 
τε Ἑπρ. )ετῖβ. ἤεσα 15 Πα 751 Πεα ὉΥ {πεῖς ὁσσυγγεποα ἴῃ (Π6 ΗδΌ. 
οὗ 1Π6 ᾿ςαΐδῃ ραβϑᾶρὸ (χν. 5). Βδίδοῦ 1 15, οπδ (ἐδ 2}, Ἰμά δ δηϊίε]γ) «λα 
»»2Ο 2477. , 

ΑἽγ-λεγε}] ἴῃ οἰϊεῖ ϑισοηρῃοϊὰ οὗ Μοᾶρ, ἴῃς Κα γ- δβασεβείῃ δηά 
Ἰζ 3: -Ὠ ΔΊ ἢ οὗ 15. ΧΥΪ. 7, τἰ. 

82. Ο υἱμό ὁ) δέδηειαλὶ διργηδῃ δοσοσζαϊῃρ ἴο 581 7ϑγοῦθ ννὰ5 ΟὨΪΥ͂ 
θνε Βυπάτοά Ῥᾶςεβ οτη Ἡεβῃροη, ΜΨΏ116 7826 γ τνὰβ δίιθεη τῇ }] 65 ηοσίῃ 
οὗ ἴδε Ἰαἴίογ Ογ. Τα σταρεβ οὗ (86 σερίοῃ οὗ ΗΠ ββῆροῃ ἃγα βνεῇ ΠΟ 
Θχοο]]εηΐ. 

«οἰτᾷ ἐἀε τυεορῖγρ᾽ οὗ 2,.1247] τῶοσθ ὕμδῃ 2.4 τυεεῤί᾽ οὗ σαδεν ΟΥΘΥ 115 
τοῖν5, αηα νναβίβα νἱπογαταάβ. 

Ζᾷγ 2ἰα»5] ἐὰν ὑθῃ 1118. 
τε ἐλε 544] ἴο ἴῃς ννεβίεσῃ βϑῆοσε οὗ ἴῃς Τ)εδα 868, ἃ ροβίϊςδὶ ψὰὺ οὗ 

βαγίηρ ἴῃδξ ἴΠ6 ἰηβπδηςα οὗ (ῃ15 ρατὶ οὗ ἴμ6 Μοδθϊϊο μαίΐοῃ δα τυδάς 
1150} (61 ἴο [ῃαΐ ἀϊδίδηοα. 

Ζ.ε σεα ο7 6267] Νοίβίηρ {κὸ ἃ 568 ἰ5 ἰουαπᾶ πον-δ- ἄδγς ἴῃ {Π6 Βἰσ ἢ 
νΑ]]ῈῪ ἴῃ ]οἢ ἴἰῃ6 ἴον 1165. 1 ψουἹὰ βεοπὶ μονανεσ ἴΠδὲ ἃ σου- 
5: ἀθυαῦ]ς Ὀοάγ οὗἉ νγαΐεσ νγὰβ ἰουμπα ἴΠεγα {με η, πον σεργεβεηϊθα ὈΥ͂ Ξοῖὴα 
φῬοῃάβ. γε τηιϑί 4150 σϑιηθιαροῦ [μι ἴῃ6 ψοσζαὰ 564 ΤΔῪ ΘΑΞΙ]Υ σΟΏΨΘΥ 
ἴο ΟἿΣ 6,15 8 ΝΕΙΥ ΕἸΤΟΏΘΟΙΙ5 ἰάεα οὗ ἴπη6 αἀϊπηεηβίοηβ Ἰηϊεη θα ὈΥ ἴμ6 
ςοσγεβρομάϊηρσ ΗθΡ. ψοστά, (ομρατα ἴοχ (151 Κίηρϑβ νἱϊ. 23. 

Ζἦε ςοῖ167}] 5814} μα5 ““ἃ 5ῃουίηρ." 
Ζᾷάν υἱγαρε} [5δϊαι, μοβα ψογὰ αἰ ἴεσα ΟἿΪΥῪ ΟΥ̓ ἃ 5ἰηρὶε Ἰεϊίεῦ, μᾶ5 

ΦἸἫΥ δαγναβί.᾽» 
838. Τηΐβ νϑσβα οϑάν. οπαϑ ο]οβεὶυ ἴο 15. χνὶ. 10. 
Ζ.ε 2ρέ με πε Τὰ ἩΘΌ. ἰ5 αγημοὶ, Ὀὰΐ οὗ σοιγβα ψιςΠουξ ΔΏΥ͂ 

ἰουϊασ τείογεμοα ἴο [86 Ῥχοιϊηοηίοτσυ οὗ ὑμαῖ Πδ6 οἡ ἴδ6 ψγεϑί οοδϑῖ 
οὗ Ῥδ]θβιῖηθ. 

“υΐμε7 5565} τυϊ76- γαῖ, ἴῃς τβοθρίδοϊεβ 1 ἴῃ ΜΆΘΕ (86 νγῖπα ννᾶβ βίοχεά, 
ποῖ τη866. 

, 
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ΝΟοΙΘ 58}4}} ἰγεδά τυΐζᾷ 5ῃουϊίῃρ ; 
, 7 ε77 Βῃοιπίηρ ελαζί, δέ Ὧο 5ῃουζ(ηρ. 
τοῖα [86 Ογ οὗ Ηδϑρῃροη ἐζέρ τηῖο Ἐ]ΘΑ] οἢ, 
“πώ εὐόρ αῖο 2, μᾶνα (6 Υ υἱἱοεγοά [Π6ῚΓ νοϊοθ, 
Ἑτοηὶ ΖΟΔΙ ἐσέ ἀπο ΗΠ ΟΓΤΟΠΔΙΏ), 
“Α΄: ἃ ἈεΙου οὗ [γε γεαῖς οἱά: 
Ἐοσ (6 νναΐειβ 4150 οἵ ΝΙΤΩσΙ ὩΣ 50.411 6 ἀδϑοϊδίθ. 
Μοζδξονεσγὶ ψ1}} οδυβα ἴο σδᾶβε 'ἰη Μοαῦ, βδ:ἢ [86 ΓΟΕΡ, 
τα ἰμδῖ οἤεγαιῃ ἐπ [6 ΠΙρῺ Ρ]6ς65, 

Απά δία [πδ΄ Ὀυγηείῃ ᾿Ἰπσθῆδβα ἴο ἢ15 ροάϑ. 
ΤΒοΓοδίοσα στλ]η6 ἤδασί 5ῃ4}} δουηά ἴοσ Μοδὸ [Κα Ρ1ρ685, 
Απά της ἤδαγῖ 5}4}} βουημα {κ᾿ ῬῚρ65 ἔοσ ἰἢ6 σηθῃ οὗ 

ΚΙΓΉΘΙΘΒ: 
Βεοδιβα {Π6 τσ 65 ζζαζ ἢδ δίῃ ροιίδῃ ἀγα ρει ϑῃθά, 
ΕῸΣ Ἔνετ ἢ εδαά ὡλαΐζ ὅδε Ὀαϊά, 
Απά Ἔν τ Ὀεδγά οἰ Ρρῖ: 

εὐἶτὰ «λοι 9} Ἐοτ ἴἢς βῃουϊ οὗ [6 ψῖηο ἰσοδάοσβ, 566 ποίδ οῇ χχν. 
240. ΤΒο οἶδυβε ΜὨΪΟἢ Πα [Ο]]ον5 ταθδης (Πδΐ [Π6 νἱηΐαρα βμουΐ 5}18]] 
Ὀὰ ἰσδηβίοττηβδά ἰηΐο ἴΠ6 Ὀδῖ116 οΥΥ. 

84. ΤῊΪΐ5 νεῦϑε σεϑεηι 65 15. χν. 4. ΤῊΘ 56η86 5 (αἰ [Π6 ΟΥΥ̓ υἱϊετοὰ 
ἴτοια ἩϑΉΡοη (566 ποῖα οὐ ΨῸΊ. 2) ἰ5 μεαγὰ αἱ ΕἸξα] ἢ (αθοιυξ ἔνγο τ]ὸ ς 
ἀϊξίδηϊ) δῃά 15 ὄνθὴ συ δα οἡ ἴο 882, ἃ σοηϑιὶ ἀεσδῦ]ς ἀϊδίαπος βου τἢ- 
γννεϑί. Αραΐη, ἴπὸ ψ4}} υἱίογοα ἔτομι Ζοδσ 15 Ὀοσῆς ἴο Ἡογοπδίπ, Ὀοῖἢ 
ἴῃ [ἢ6 βου οὗ ἴ(ῃε Ἰαηά. Τῆιβ {Π6΄ Ἰαπιεπίδίίοη 58}4}} Ὀ6 σαυρῖ ὈΥ̓ Ομ 6 
ἔτοτα Δποίδοσ ἀπά Ὅδ υηίνεγβαὶ. 

α λεὶγεν οΥ ἐάγες γεαγς οἱ] Τῆδ σοτγεϑροηάϊηρ ΗδΌ. ἰ5 ἰῃ ἴῃς 5418} 
Ρᾶββᾶρε δΔρρεπάβά ἴο Ζοασ. ὅμαε 56ῆ586 15 αἰ πσου]ῖ ἰῃ δας ἢ ρῖδοθ. Τῆς 
τόρ ΌϊῈ τεηάοσίηρ 15 εἰϊῃει, ἐς ἐἀίγά Ἐρίαϊά, οὐ, Ἐρίαίλ το ἐξ 
οὐδ᾽ ἔευο (οἰϊ165), ἀπα [ἢ 6 56η56 ΕἸΠῈ Υ τὲ ποτα ψγαγὰ ἴῆσοο οἰτῖ65 οὗ ἴμαῖ 
Ὡδῖηθ, πυμθοσοα τἢυ5 ὈΥ ΨΔΥ οὗ ἀἰϊπεϊποιίοῃ, οὐ [δὶ Ζοασ, ΗἩοσοηδὶπι, 
απά’ Ἐρίαιῃ ἰουηβα ἃ ρτοὰρ οὐ Ἰεᾶριια οὗ οἰἰδεβ σοσγεβροπάϊηρ ἴο 186 
[ἢγ66 οἱτ165 παπιθα δα] θοῦ ἴῃ ἴῃ6 νεῦβα. 
Δῆριγ 1] ποῖ (ῃ6 ρίδος (" Βει ῃΒ-Ἰσϑ ἢ ἢ) τηθηςοηθὰ ἱπ Νυτρ. 

Χχχὶὶ. 26; [ο5ἢ. χὶὶ. 27, ΜΜΏΙΟΙ 15 ταῦ ἴοο ἔδτ πουίῃ, Ὀυϊ ΡτοῦθΥ τ86 
τηοάοτῃ Κ,ααγ ε».-. λ)ερεείγαλ αἱ ἴῃ6 Ξουϊῃ-οαβίοσγη εηά οὗ [πε ᾿εδὰ 568. 

86. «ἀαΐ τοωμα 29» οαό ἐξξε 2124] Τπεὶς υ56 νγὰ5 σοπηεοίεα ἢ 
ἴχμοσαῖβ, 5ὸ {πὶ ἴΠ6 ψογά 15 ἀρρτοργίδίς 8ἃ5 Ἂχρζεββίηρ πιουγηΐησ. 
15αἰδῃ᾽ 5 ψογζά 15. “δὴ παγρ᾽ (χνὶ. 11). 

{δέ γίελε5)] ᾿ἰΐογα!ν, ἐς σῤεγβιίν. ἨἩΦ5 βυϊδβίδηος νγὰβ συ ἢ τηοσδ 
[80 ἃ πλθγα σοιηραίθῃηου. 

αγε 2εγίεἦε4] ὙΠεῖα ἀγα δὰϊ ἵἔψο οαβ565 ἴῃ ψϊοῖ [6 νψοτὰ σχἱοῖδος 
(Ετεποῦ γἠελεςςε) 15 ἰγεαϊθά 85 βίῃρυϊασ ἰη ἴῃς Επρ. Νοῖβ. (Υ ἰβάοπι ν. 8; 
ΒΚ εν. χνὶ τὶ. 17), ΔΙ Πουρἢ [Π158 βθεηβ στ ΓΟ ἴο ἤᾶνα δύβοῃ ίγοτα ἴδ 
ψνογα᾽ 5 μαρρεηΐϊῃρ ἴο επᾶ ἴῃ Ἰείζεθ ΟΟΙΏΊΟΩΙΪΥ π8οὰ ἴο ἀεποῖς ἰἢς 
Ῥίαχαὶ. 
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ὕροῃ 811] [με Βαηάς τ«ἀαζ ὁέ σὐςηρθ, 
᾿Αὐά υὕροι [δα ἰοἰῃϑ 5δοκοϊοίῃ. 
Ζάεγε «λαϊἑ δε Ἰαταθηϊδίοη ρΘΏΘΓΑΙΪΥ ὉΡΟη 411 [Π6 Βουδβ6- 33 

ἴορ5 οὗ Μοδῦ, δηὰ ἴῃ ἴῃ βἴτεείβ [Ὠογθοῖ: 
ἘΟΣῚ πᾶνε Ῥσόϊκεη ΜοδΌ [|κ6 ἃ νεβ56ὶ γῇ ογαῖῃ ἐς ΠΟ Η]68- 

ΒΌΓΣΟ, 58] ἢ [ῃ6 ΓΟΒΡ. ! 
ΤὮΘΥ 5141] μον], σαγέισ, ον 15 11 Ὀτόκθη ἄονῃ ! 32) 
ον Βαῖῃ Μοδῦ τυτπεά (ἢ6 ὈδΔοκ ψ] βἤδτησ ! 
50 5}4}} Μοδῇ Ὀὲ ἃ ἀετβίοῃ δηά ἃ ἀἰἰβιῃιυηρ ἴο 411 {πε πὶ 

δῦουϊξ ὨΐΠ,. 
Ἐδσ ἴἢπ5 58: ἢ (ἢ6 ΤῈ ; 4ο 
Βα οΪά, ἢ 5}4}} Ηγ ἃ5 δὴ δδρῖο, 
Απά 58}4}] σργοδά ἢϊ5 ψὶὴρβ ονεσ ΜοδΌ. 
ΚΠ οἱἢ 15 ἴακοη, δηά (Π6 βίσοηρ ΒΟ] 5 ἀγα βυτγρτιβεά, “« 
Απὰ (ἢ6 τ ΡΏ γηοβ Ποαῖίς 'ἴηὴ Μοδὺ δ (μαϊ ἀδγῪ 

504}1 Ὀ6 ᾿ 
Α5 ἴδε μεδατὶ οὗ ἃ ψοσηδη 1 ΠΟΥ ΡΔΏΡ5. 
Απα Μοδ 584]1] ΡῈ ἀδϑιτογβα ἔγοπι δεζρρ' ἃ. ῬΈορΪΘ, “3 
Βεοοδυβα ἢδ δίῃ τηδρηῆεα ἀξγερε ἀσαϊηϑῖ [ἢ 6 ΤΟΒΡ. 
Ἐδδτ, δπὰ (ἢ ρῥιῖ, δηα [6 5ηάᾶζγα, σαί, δ ἀροῃ ἴῃξεΕ, 43 
Ο ἱμῃδθιίδης οὗ ΜόοδΡ, 58:1 ἴῃ6 ΤΟΚΡ. 

81. ΑἹΊ 541} ἢανε (δ υδι14] δἰ ὉΪ]Θ πὶ οὗ τηουτηΐηρ. 966 ποῖες ου 
οἤδρ. χνὶ. 6. 

88. ρ6᾽97 α11}] ὙΞΟΙΙΥ. 
ὦ σε5ε1] ἴῃς βαης ψοσγά δ5 (ῃδΐ σϑηδογεοὰ 1ἀοἱ ἰῃ χχὶΐ. 28, ψ ΠΟΓα 

866 ηοίξ. 
89. 712εν «λαϊί λοτυΐ, ταγίμρ, ἥοτυ ἐς ἐξ ὀγοζοε ἄσισα ἢ ἩΟῊῪ 18 1ῦ 

ὉΣΌΪΚΘΙΣ 1 ἸΘῪ ΒΟΥ]. 
40. ἦέ «ἠἀαϊἑ ἥν ας αμπ “αρ] 8ὃε6 ποῖὶδ οὔ ἷν. 13. ὙΠῸ ἴτας 

566 "5 [ἀἴζεὴ ἔσομι ᾿ θυ. χχνιὶ. 49.) Ὀαζ 15 υϑεα εἰξενῇεγε (566 οἢδρΡ. χ]ϊχ. 
411; 5. χῖὶνὶ. 11; ἘΖεκ. χν]!. 3). [1 ψὲ]} τεργεβεηϊεα {π6 Βαυ])οπίδῃ. 
ετηρίσο, ἢ ο ἢ ὁ“ βεοιηθα ἴο ἴποβα ΨηΟ νὶ[πεββεά 1 {1 ὸ [Π6 βηρ οὗ ἃ 
τοῖὶρ ἢ οαρὶθ, βργοδάϊησ ουἕξ μἷἰς ναϑὲ υννἱῆρβ, [θαι ῃεσεὰ ἢ [ῃς ἱπηυ- 
τη δ Όἷς οοἰουτβ οὗ ἴμ6 ναγϊεραίεα πηᾶ5565 νῃοἢ σοτηροκοά (6 ΟΠα]δοδη 
δοκῖ, σνεορίηρ ονοσ ἴΠ6 αἰβεχθης σουηίσίαβ, δηᾶ βίη ἔεασ ἴῃ Ὦ15 
ταρὶα Εἰραι.᾽ δϑίδηϊες, Ἃ Ολ. τι. 451. 

41, ΑἸρῖοίλ)] ὅεῈὲ ποῖθ οὔ νῈὺ. 24. ΤΏ ἀουῦ]α βθῆβα (Ῥο( ἢ ἃ 
ῬΙΟΡΕΟΙ ἤδη, Δηα ζΖοτυ715) σῖνεϑβ σῖβα ἴο ἃ ὑΪΑῪ ὕὉροὺ ἴμ6 ψοσὰ, ψῃϊοἢ νγα 
οαπηοῖ ἰγδηβ]αῖθ. 
γέ “27 2715 44] ΘΧΘ Βοϊχϑά. 
48, 44. ϑυρβίδης δ! ἴῃ6 βαηηδ ἃ98 15. Χχὶν. 17, 18, δπὰ νε Ὺ Ρῥτο- 

ὈΔΌΪΥ ἃ ρτονεῦῦ ἴῃ ἰτεαιιθηῖ 586. 9366 Ὡοΐβ οἱ 1,81. 111, 47. 

ἸΕΒΕΜΙΑΗ .. 20 
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Ηδ δαὶ ἤδοιῃ ἔστοτῃ [6 ἔδασγ 5}4]] [4]] ἴχἴο [86 ρὶῖ; 
Αμᾶά ἢε [δαΐ ρείτεῖῃ ὰρ οὧὖΐ οὗ [ῃ6 Ρὶῖ 5141} [6 ἴδκϑη ἴῃ 

[6 ΘῆδΊα: 
ΕΟΓῚ Μ1}} Ὁπὴρ ἀροῇ 1ἴ, φροε ἀροὴ ΜοαΡ, ἴΠ6 γεᾶσ οὗ 

ΤΠ6ΙΓ υἹδι Δ ο, 5διῖῃ τὴς ΤΠ ΟΚΡ. ; 
ΤΕΥ ἴπαὶ Β6α Ξἰοοά τπᾶϑσ ἴῃ6 βῃδᾶον οἵ Ἡδϑῆροη Ὀ6- 

οδι56 οἵ [ἢ6 ἔοτοδ: 
Βυϊ ἃ τε 5ἢ4}1] οοπῖα ἔοσίῃ ουἱ οὗ ἨἜβῆροῃ, 
Αμπὰ ἃ βαπδ ἔτοηχ [86 τηϊάϑι οἵ Θι ἤθη, 
Απὰά 5}4]1] ἄδνουσ [ῃ6 σοσῇοσ οὗ Μοδῇ, 
Απηά [6 οὔονῇ οὗ {πε Ὠδδά οὗ {π6 {πτυ τοὺ ΟὨ 65. 
Ὗνοςα 6 υηΐο 66, ΜοδΌ! 
ΤἼΘ ΡΘΟΡΙΕ οὗ Βα οϑῇ ροΠ5ΠΈ: 
ἘῸΣ [ΠΥ 5005 8.6 ἴδίκθῃ σδρῦνοϑ, 
Αμά τὰν ἀαυρῃζετβ σδρίϊναϑ. ᾿ 
γε Μ1ΠῚ Ὀπηρ ἀραϊη ἴΠ6 σαρανν οὗ ΜοΔὺ 
Τὴ [ἢ6 Ἰαιίοσ ἄδυβ, δα: τῇ [Π6 ΤΟΒΡ. 
ΤὮ5 ἔδτ ὅς [86 Ἰυάρτηεηϊ οὗ Μοδθ. 

(ΗΑΡ, ΧΙΙΧ, 1---6. Ζ24 ἢ γοῤἧῥέῶν γεραγηηρ “4. »π07. 

Οομποεγηΐηρ ἴΠ6 ΑτἸωτηοηϊίε65, ἴῃυ5 58 ἢ [Π6 ΤΟΒΡ ; 

44.-. 212 “λαΐ ἤεε1}} οτ, 27 “εείά, Ὀαὶ {π6 ἔοττηοσ ἰς [με Ῥείίεσ σεδάϊηνσ. 
456. 72ἀεν Ἰλαΐ Μεα εἰοοα τραδγ ἐζε σλαάριυ οὗ έδλδορε δεεατέδ οὗ ἐλε 

)ργω] πὰ ἴδὰθ Βῃδᾶοῦ οὗ ἨρΒΏΡΟΣ βίδπὰ ξυρσιυ νοβ ῬοΟΎΟΣ]θ88. ΤῊΣ 
56η66 οὗ ἴμ6 γνΠ016 νεῖβε 15 ἰῃδί ἴῃς {ιρτεϊνεβ οὗ ΜΟΔΌ 5}4}} ἴδῖε χεΐπιρε 
ὑηᾶοσ ἴη6 ν74115 οὗ (6 ῃεὶρῃρουχίηρ ΟἿ οὗ ἴῃε Ατσησηοηϊίος, Ὀυϊ 85 
1Π6Υ 5ἴαῃπά ἴΠϑῖὰ ἴῃ Βορϑβ οὗ αἱά, ἴἤδσα Ὀυγβῖβ ἑοσίἢ ἔτοτη ἴΠς οἱ οἱ 
ὙΥΒΙΟὮ [ΠΟΙ ΟἾΪΥ ΠοΟρΘ5 σοϑὶ ἃ βδαχις καθ Ὀγ [Ὡς (μαϊάδεβδῃ ἔοο, θυῖ 
{κὸ (δαὶ ψ ΒΊΟΝ ᾿ν85 ἴῃ οἱ ἀδγϑβ Κὶπα]βα ἴῃ [Π6 βαῖὴθ ρἷαοε Ὀγ ϑδίμοῃ ἴῃς 
Ατηοσὶῖα σομαυασοσ. μὰ ἴῃς ραβϑᾶρε ΝΠ, ΧΧΙ, 28 5 αυοϊεά ψ. 1} 
ἃ Ὧδνν ΔΡΡΙοδίΙοΏ. 
ἐλ “07267] οἰἴῃογ (α) 2.6 οἱάἶφ, 24 γερίονε, οὐ (Ὁ) 2}έ κογρ1Ὲ7 οὗ ἐλε δεασάϊ. 

1 τ[ἢ6 Ἰαίϊοσ Ὀ6 [6 56η56, 85 566 15 σῆοσα ΚΕ Ιγ, τΏ6Ὼ [Ὠϊ5 δῃηὰ [6 1δςὶ 
ψγοσᾶβ οὗ (86 νεῖβε ἰορϑῖποσ τϑδὴ (ῃδί ΝΕ Δα ΘΖΖΑΥ 58}8}} ἀεβί σου 
811 {πὲ 15 σαρδῦ]ς οὗ ἀδϑίσυςίοῃ. 

“ἦε ἐεριτεέομς Ο45} ἴμ6 ῥὑσοιιὰ Μοδῦ 65. 866 νεσ. 20. 
471. γί τοῦδ 7 ὀγίρρ' αρατ3}] (Οογηρατε χῖνὶ. δό, χ]ῖχ. ό, 30. 
7Ζζὅτς 3,3ανῦ ἐς ἐδ γωμαρνιοηέ 977 “294Ὁ] ῬτοραὈΥ Ὡοΐῖ ἐδ6 'ψοτὰ8 οἵ 

Τοτεραίδῃ Εἰσηβο!ξ, Ρυϊ οὐ Βασυςοῖ, δηά ἱμβοσιεὰ ἴῃ εἀὐϊηρ ἴῃς Ὀοοΐς. 

ΓσΗΑΡ. ΧΙ.ΙΧ. 1--Θ6. ΤῊΣ ῬΕΚΟΡΗΕΟΥ ΒΕΟΘΟΑΒΌΙΝΟ ΑΜΜΟΝ. 

1. Οομοερηιῖρρ' 166 Α»εριογιτ!5] ὙΤὨβ Ῥεορὶθβ (οστὶ [ΟΥ̓ γγαὰ5 πουῖῃ 
οὐ ἴ1ῃ68 Μοαδθίϊεβ, ψ τ νΒοπι ἸΠῈῪ ψετα οἷος σοπηροϊθὰ Ὁ ἀεβοςῶϊ. 
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Ηδίῃ 15γ86] Ὧο βϑοηϑὺ . Ηδίῃ ἢδ ἢο Βεοὶγὺ 
ῺΥ “Ζ΄τρ ἀοίῃ {πε ὶγ Κιηρ Ἰημογι δά, 
Απά 5 Ρθορ]ς ἄν ε]] ἴῃ ἢϊ5 οἰτ65}Ὁ 
ὙπΠεγείοσγο ὈεΒο], [6 ἄδγϑ σοπθ, 581} [ἢ6 ΤΟΒΡ, 2. 
ὙΠΑΓῚ Μ}}1 οαι156 8ῃ δ᾽δγιη οἵ νὰ ἴο Ὀ6 Ὠεδαγά ἴῃ δ Ρδῇ 

οὗ [ῃἢ6 Ατητηοηϊίοδβ ; 
Απὰᾶ Ι1ἴ 514}} θῈ ἃ ἀδβοϊδίε ἢθδρ, 
Απά δεῖ ἀδυρῃιοβ 5141} θὲ Ὀυτηῖ ΜΙ ἢ ἔτα : 
ἼΠΘΩ 5}4}] στα 6] Ὀ6 ἤθὶσ υπίο τῃ6πὶ ἴμαΐῖ ἡγοῦ ἢ15 ἈΘΙΓ5, 

5811 ἴῃς ΤΟΕΡ. 
Ηον!], Ο ἨδεϑἤρΡοῃ, ἴοτ ΑἹ 15 5βροι]ϑά : 3 
Οτγν, γε ἀαιρῃίεις οὗ ΔΌΌΔἢ, στὰ γε σι βδοκοοιῃ ; 
ΤΙ, ηγθηΐ, δηα τὰ ἴο δηά ΠῸ ὈΥ [86 Πεάραβ ; 
Ἐὸγ {ΠΕῚΣ Κιηρ᾽ 5141} ρῸ ᾿πἴο σδρονιγ, 
“154 Ὠϊ5 ῥτδϑίβ δηα ἢϊ5 ὑυηο65 ἰοροίθου, 
ὙΥεγείογα ρ]ουδϑί μου ἴῃ ἴῃ 6 ν]16γ5,.. 4 

ΤΏΘΥ 56επὶ ἴο ἤᾶνα ΟΥΡΊΠΑΙΠΠΥ Ροββοοβοά (ῃ6 σουηΣΥ ἴῃ Ἡ ΠΙΟἢ [86 ἰδὲ οὗ 
(σὰ ν5 ρἰαςεά αἴϊοσ ἴῃς. οοπαιοβὶ οὗ ϑίμοη, ψῇο δά ῥσορδΌὶΥ ᾿γαϑίθα 
ῖἴι ἴτοθ Απηοη, δηᾶ ἢὸ ἀουδὲ {πεὶσ Ἔχ γραϊϊοη ψγὰ5 ΠΕΥΟΥ ΜΏΟΙΙΥ 
εἴεοϊεα ἐνϑὴ ἴῃ [ον ]ϑἢ {ἰπ|65. ὙΏΘΥ εγα ἃ τηοσα ψνδηάἀεγίηρ Ρθορὶς.. 
ἴδῃ ([Πε Μοαρὶίοϑ, δηᾶ μδά Ὀαϊ ομε οἷν οὗ ἱπιροτίδηςσθ, Καῦραῆ, ΤΤδε 
σΑΙΤΥΪΏΡ ἈΥΑΥ οὗ ἴπε6 {ΠΌ65 οἡ {πε εαβὶ οὗ Τογάδη ὈγῪ ΤΊρ δ ἢ -ῬῚ ΘΒ Υ 
Κίηρ οὗ Αϑβϑυγα (2 Κίηρβ χν. 20) βἰγεηρτῃθησά {πεῖν μδηᾶς, δηὰ 1 15 (ῃ68 
οσουραίΐοη οὗ 6 ρΡογίοη οὗ δά οὐ ἰῃδΐ οσοδβίοῃ ψνὩ] ἢ ἔοσπιβ (Π6 
οσῖταθ ἄνα] οὐ ἴῃ [ἢ 15 Ῥσορῆδου. 

ἤαΐὰ 7 »γαεῖ μο 5ογ!ς 7 Ἐπ μᾶ5 Ῥδϑθη οαγγὶεα ςαρίϊνα, ἴἰ 5 ἴσα, Ὀαῖ 15 
ἢ ἀδειίαίς οὗ οἰ] άτγοη, νῆο ν}11 τὰ ἄπο ἔπι σοΐασῃ ἰο οἰδῖτα (6 Ἰαὰ 
ν πο ἢ ΑἸΩτηοη ἢδ5 ΨΊΟΏΡΊΩΪΥ 5εἰζεα ὃ 566 ποῖα οἡ χὶΐ. 15. 

“λεῖνγ ξ1η90}1] “ἤιοονε, ἴῃῆ6 σοὰ οὗ Ατηγηοῃ,. δῃά 80 ἴῃ νεῦ. 3. ὅ66 
Ι Κίηρβ χὶ. 5. Οὐοιηρατα (Πειοβὰ (χ]ν}. 7) υϑεα ἃ5 εαυϊναϊοηΐ ἴο 
Μοδρ. 

ἡηπλεγ] τα ῖζθ Ῥοββϑεββίοσ οὗ. 866 ποίε οἡ υ]}}. 10. 
2. Μαῤῥαλ] 8:6 ἀῇῆονϑ ΟἹ ὑυϑυ. 1. 
Ω αεεοίαίς ἀεα] ὅ884εε ποῖβ οὔ χχχ. 1:8. Τὴ δαγΐπεποα οὐ ΜΏΪΟΝ ἴἴ 

βίδι)θ 504]] Ὀ6 ἰαἸά τναϑίβ. 
ἀσν ἀατερλζε75] ἴῃ 6 ταῖποσ οἰτ65 ἀδρεηάϊηρ οἡ ᾿ετ. ΟΟμρατα “ ἀδυρῃ- 

ἴετ8 οὗ δῦ ἴῃ νεσ. 3, δπὰ [ἢ6 τρδερίῃ οὗ Νυ Ὁ. χχὶ. 25. 
8. ποι, Ο “ἴερλδορθ)] Ἐδοορηβδα ἴπαὶ ΤΥ {ἰπ|6 15 αἱ ἤδηᾶ, ΠΟΥ 

ἴηαϊ ΑΙ μᾶ5 θδϑὴ οσδρίυγτεά πα ϑδοϊκεά ὈῪ ἴμ6 ἘπεΙΏΥ. 
“ἢ ποῖ [ἢ ν6}1- Κῆόνῃ ΟἿ οἡ ἴμ6 νψγεβῖ οὗ [ογάδῃ (7058. νἱϊ. 2), Ὀυϊΐ 

οΟἸ16 ἴῃ ἴῃ6 Ατωτηοηϊία ἰουυϊοσυ, δπα ποὶ οἰβε ιν οτα τιθητοηδά. 
ἀεαϊρε5} ἸΠΟΙΟΒΌΣΘΒ οὗ [86 νἱπεγασάβ. Ἡδάρεβ ἰῃ οὐγ βεῆβα οὗ (868 νοχὰ 

ἀϊά ποῖ δχὶϑί ἴῃ ἴἤοβα ἄδυβ. 
ἐλεῖν Ζίρρ λα 0} 866 ἢσΐβ οἡ νϑῖ. '. ΤὨΐβ ρατὶ οὗ ἴῃ6 νεῦβε 15 (ἴκθῃ 

Ὑ11} δοσὰς τοῦ βοδίίοη ἔτοτῦ Ατοοβ ἱ. Σ 5. 

20---2 
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ΤῊΥ βοντηρ ν8] αν, Ο Ῥδοκβιαϊηρ ἀδυρῃϊει» 
ΤΠαῖϊ {τυβιοα [ἢ ΠΕΙ (Γοαβυχοβ, 5 αγέρο, ΝΟ 50.411] σοῖὴθ 

τπηΐο τηοθΡ 
ΒΕΒοΪά, 1 ψ1}} Ῥτίηρ ἃ ἴδβαγ ὕροη ἴῃ 66, 54:1} [Π6 1,οτὰ ΟΡ 

οὗ Ὠοϑίϑ, 
Ετοπὶ 411 [ῃο56 [ῃδὲ 6 δῦουΐ (66 ; 
Απηά γε 5141} Ῥ6 ἀγίνθηῃ οἷἱξ. ΘΥΕΙῪ Ἰηδη τἱρῇῆϊ ἰοστῇ ; 
Απάᾶ ΠΟΩΘ 588}] ραῖμεσ ὉΡ δῖπὰλ [μα νψδηάεδγοίῃ. 
Απά αδἴεγνασγά 1 Μ}} ὈΤηρ ἀραῖὶη (Π6 σἀριϊνν οὗ [Ὡς 

οὨΠ] ἄτῃ οἵ Ασηπλοη, 51 (ἢ 6 ΓΟΕΡ. 

ἡ---22ὲὁ. 776 Ῥγοῤἧεεν γεραγάι 0». 

Ο(οποεχηίηρ Εάοχῃ, [15 5411 [6 ΤΟΒΡ οὗἉ Ὠοβίϑ ; 

ἃ, 7» Μοτυΐριρ' να] ]2}}] ΤὨϊ5 ἢα5 Ῥδθη ναι ουβῖγ Ἔχρ  αἰποᾶ ἐὰ» ναζζεν 
(1) “όοτυς (νὰ ἀρυαηάδηςο), (11) Μίοτυς ἀτυαγ, 1.6. ἴὴῇ6 ᾿πῃαθ ϊδηΐς γα 
οδιτιεὰ οἵ. Τα δεριυδριηΐ τεμάσσ, ἡ», “δε ναΐζογς 97 226 Αμαξένε. 856ε 
τοῖς οἢ χὶνὶΐ. 5. 

δ. εὐε7} »ιαρ γέρλέ 70γ18} Οοϊῃρατε Τοβῇ. νἱ. 5, ἐῦεῦ» παρε σίγα:σλζ 
δεογε ἀΐρε. ΤῊΘ 5656 ἤδσα 15 ἴῃδί δδοὶ ψιῖμουΐ ᾿μουρῃϊ οὗ Βῖ5 πεῖρῆ- 
ὈουΣ 5881] δε [ἴῃς 5μοσίεβί Αγ. 
0,6 τλαὶί ραΐλεγ τ ἠξΐπὲ ἐαξ τυσραγ 618} Νο οὔδ 5881} σο]Ἱοοῖ οἵ 

ΤΑ] ἴμ6 Πιρνα5. 
6. “45ω αὐεγευαγα] (οἸηραχζα χ]νῖὶ. 47. 

γη-. 2, ΤΗῊΗΕ ῬΕΟΡΗΕΟΥ͂ ΕΕΟΛΕΌΙΝΟ ΕΡΟΜ. 

Ἴ. Ονμοεγρῖηρ 407] ΜαΟἢ οὗ [Π6 οαγϊεσ ρατὶ οὗ {πὶ5 βθοϊζοη (ν]Ζ. 
νΟΥ565 7---16) 15 δἰγηοςί νου Α ] ]γ (ἢ βάλς δ5 Οὐ δάϊδῃ Ἅ---ὃὁ. ΤῊ Ἰδίϊου 
Ῥτορμεῖ βϑεεβ ἴο ἢανα ΨΠΙΘη (γε. 11) αἴτεσ [μ6 ἀεβίσχυοσιίοη οὗ [6τὰ- 
βδίθιη, δῃά γεΐῖ [86 γεύβεβ, ΨΏΙΟΙ ἃῖα ὈΥ̓͂ ΠΟ τη68ῃ5 ἴῃ ἴῃς βδῖὴδ οσάοσ 
ἴῃ οί, ἈρΡΡθᾶσ ἴο οοΐῃβ ἴῃ στῆοσα ῃδίασαὶ βεαιδηςα ἰη ΟὈδάϊδῃ. Τὸ 
τηθοῖ ἰη6 ἀμ βῆου υῦ Ὠεῆσς ατιθηρ 11 ἢδ5 Ὀδθη βυρρορίοα (α“) [Πδὲ ἴῃς 
δαυ] οΣ ρασὶ οὗ ΟΡ δάϊδῃ ννὰβ ψυτθη Ὀεΐοτε ΝΕ ἢ δαποζζατ᾿β ἀεπιγιςίοη 
οὗ Τογιβαίθηι, ἴῃς Ἰαΐεσ ρασί αἴεσ ἴῃαΐ Ὄνεηῖ, (ὁ) [παῖ ὈοΓ Ρσορδεῖς 
οι ροάϊοα ἴῃ {πεῖν ὙΠ ηρθ δὴ ΘΑ] ΕΓ ῥσεαϊοϊΐοη. [1 Ὧδ5 αἷϑο Ὀδθῦ 
οοη]δοίυτεα ὉΥ̓͂ σοτηα {πᾶ ΟΡ δάϊδῃ τείεσβ ἢοῖ ἴο 86 ονουίῆσονυν ὑπάτου 
Ζεάεκίδῃ, Ρυϊ ἴο 1ῃαῖ οὗ [ἐῃογαπηβ {ἰπ|6 (2 ΟὉἤγοῃ. χχὶ. 17). ΤῊς Ὀϊϊῖοσ- 
1655 οὗ ἴ(ῃ6 ἴοῃα ἴῃ ΜΏΣΟΣ ΕἙάοχῃ 15 δἀἀγεββεα δηάβ ργα}]6]5 ἴῃ 1,δτὰ. 
ἦν. 21, ἃ5 50 1 5. οχχχυϊ. 7; ἘΖεϊς. χχν. 12----]4,) ΧΧΧΥ͂. 15; ΟἿΔά. 
1ο---ἰό, δηά '5 πο ἀουδί Ὀαβεᾶ ὩΡΟῺ ἃ 56ηβ6 οὗ ἴπ6 οἸοβεηθββ οὗ ἴδε τἰ6 
οὗ Κίηβηὶρ Ὀεΐψεοη Ἑδοῖὰ δηά ἰϑτδο]. Οὐ {π6 της ΡῈ " σοτταρῖο 
ορίϊηὶ ραϑϑίτηδ᾽ ἴΠ6 δδηϊν ψὨοἢ οχίςιεα τηδάσθ [ἢ 6 υπηδίυσαὶ ἐχυ δου 
οὗ Ἑάοτα ΟΥ̓ΘΣ ἴΠ6 (Δ]16ῃ ἰοσίυπεοϑ οὗ ἴπ6 7εννβ τπιοβὲ οἤξηβῖνε. 8566, ἱπ 
δἀάϊιίοη ἴο ἴπ6 δῦονα ρᾶββᾶρεβθ, Ατποβ ἷ. 1ἴ, δηᾶ ἴῸσ δὴ δρρασεηῖϊ 
τεΐεγεηςε ἴο (Π6 ΑἸ]ΒΙπηθηξ οὗἉ [Π15 ῬΡΧΟΡΆΘΟΥ ἀραΐηβὶ Εάουι, Μαϊ. 1. 3. 



νν. 8--το.] ΤΕΚΕΜΊΑΗ, ΧΙΙΧ. 309 

7» ΜΙΒάΟΙΩ ΠΟ ΤΟΙ ἴῃ Τειηδῃ ἡ 
15 σουη561 ρεσϑῃβά ἔτοτα ἴπ6 ρυιάδηϊ Ὁ 
15 Π6ῚῚ ψ]ϑάοσῃ νδηβῃθα 
ΕἸδα γϑ, ἴὰγῃ ὈΔΟΚ, 8 
ὮὌνο]] ἄδορ, Ο ᾿μμδὈϊδηῖβ οὗ Πβάδῃ ; 
ΕΌΓῚ ν}}} Ὀσιηρ [16 σδ]γΥ οὗ Εδαι ὩΡΟῺ Ἀ]η1, 
ΤΠ ττπ16 ζαξ 1 “111 ν᾽51ῖ Ὠ]Π}. 
1 σταρεραΐμοσειβ σόα ἴο ἴμδε, ψουἹα [δΥ ποῖ ᾿ἰδᾶνε 9 

50,16 σ᾽ δ ϊηρ ρταροϑῦὺ 
1 τῃϊενεβ ὈΥ πιρῃΐ, [ΠῈΥ ΜΠ] ἀδϑίσου {11 {ΠῈῪ ἢᾶνα 

ΘηουρΉ. 
Βιῖ.1 ᾶνα τηδᾶς Εβαι Ὀδσο, 1ο 
1 ανα ἘποονεΓθα ἢ]5 βθογεί ρ]4ς685, 
Αμπᾷ ἢδ 5}8}} ποῖ θῈ δῦϊθ ἴο μϊι4δ Βιηβοϊᾷ: 
ΗΙς 5εεά 15 5ρο!]δά, δηά ἢϊς Ὀτείγθῃ, δηα ἢϊ5 πεῖρΏθουΣβ, 

δΔηα Π6 ἐς ῃοῖ. ᾿ 

7» τοϊφαοὴὲ πὸ τ107.5 ἐηε 7 φριαγ} Τειηδὴ βόθιηβ ἴο ἤδανα Ὀδθθὴ σὸ- 
ΠΟΝΏΘα ἰοσ [ἢ15 4041}. 8566 γϑὺ. 2οθ. ΤῊΪΐβ δηά ἴΠε βυσοδεάϊηρ 4865- 
1ἸΟῚ5 416 ἃ ροϊηϊδα γνὰὺ οὗ σδ]]ηρ δἰἰθηζιοη ἴο (Π6 κἰπρείγίπρ καδάδηηθθς 
δηα Ἑσοπιρ]είθηθββ οὗ ἴΠ6 σαἰαγαϊῖγ. [5 11 γε] 50 {πᾶΐ (ῃ6 ψίβεϑὶ οὗ [ἢ 8 
πίη τα δϑοίοηϊεάᾶ, δηά ᾿ποᾶρδῦ]α οὗ ἰεηάδγηρ δάνςο ὃ 
υ Ης 2’217:} τὰ [86 πογίβοσῃ ρατί οὗ Ἑάοχι, (ῃς Ὀἰγρίαος οὗ ΕΠῚΡἢδΖ 

Οὗ 11. 11). 
ψαρολεα } ἸἸςεγΔ 1] γ, ομγεαῖ ομἤ. ΤῊΘ ἤρσυτζα 5δεῖὴβ ἴο Ὀὲ τηυοἢ ἴῃς 

ΒΔΤΩ6 845 ἴῃ σἤΔΡ. ΧΙχ. 7 (566 ηοί6), ΜΠ Θσα ἤόνγενεσ ἃ αἰεγοηῖ νου 15 υϑεα 
πη [86 Ηδῦτον. 

8. “Φευε ἐεφΡ, Ο Ἰηλαῤῖίίαρες ο77, 2 εάα»} Ἐοσ ἰῆς ρΡοςίἴοῃ, εἴς. οὗ ἴῃς 
Βεάδηϊζεβ, 566 ποῖα οἢ οἴδρ. χχν. 22. ΤΗΕΥ͂ ἀγα μεῖα ψαγηδα ἴο σεῦ γα 
ἰτοτὴ ἴμοῖσ δοσυβίοτηρά ἱπίεσοουγθα ἢ Ἐάοπλ, δηα Κααρ Μ6]] οὐΐ οὗ {μ6 
ὝΑΥ ἴῃ ἴῃς ἀεδϑογίϑ, ἰεϑὲ {ΠΕΥ̓ 5ῃου]α μα ἱηνοϊνοά [πῃ 115 σα ΐη. 

9. τσομέα 1λεν ποί ἰεαῦέ 5916 ρίδατε 7 ργαῤές 7] ὍΔΘΥ ὙΨ11 ποὺ 1θ8ν09 
εἰοδηίηρα. ΤῊΣ Ἐπηρσ. Ν᾽ οΙ5. τηακαβ ἴἢ6 ράᾶββασε ἰηϊεσσζοραίΐνε 1 οσάδσ 
ἴο Ὀτίηρσ ἰΐ ἰηἴο οἰοβεσ σοσγεβρομάθεησα ψ ἢ ἴῃαΐ ἴῃ ΟὈδάϊαῃ. Βαϊ 
ἴποτα [Ὠϊονεβ ἀπά σσαρε- [ΘΕ γα ἀγα ΟὨΪΥ ᾿ηἰσοάιποασα ὈΥ ΝΥ οὗ 1] υ5ῖγα- 
(ἴοη, οσθας ἴῃ τἀ ϊθ σασ6 [ἢ6 ΘΠΘΙΙΥ ἅτὰ δου οἶγ ο4]]1εα σους. Τῆυ5 
7]ετεμλδῃ, 116 δάοριϊῃρ ἴῃς ἰδησιαρσε ἴῃ ΟΡ δάϊδῃ (1 1 Ὀ6 σεα]]}ν 50; 566 
δῦονο), σμδῆροβ [86 τνῆο]ς ἔογπι οὗ ἴῃς {Ππουρῆι. 

ἐἐ ἐλεν ἦαυε φποιερὰ] τόσα ᾿ς γα ]ν, ζἀείγ ΠΩ. 
10. 9.7) ἘΟΣ. Τῇ βυοοαβς οὗ ἴῃ 6 ΘΠΘΙΩΥ 15 ἴο ΡῈ αἰἰχι υϊεά ἴο (τς 

ίλεὶ ἴπαὶ [ΠΟΥ πᾶνε αοά ου {ΠΕ Γ 5146. 
ἀξς “εογεί 2ἐαε65] ἴλ6 τεϊσεαϊς δηα ἰδϑίῃθβϑαβ οὗ Εάοηλ. 
ἀξ «λαΐί κοέ δέ αὐΐξ ἐο ἀϊάς ἀΐνεδο} Ἰλτεγα}]}γ, ἀφ ἀέώες (1.6. (πε5 ἴο 146) 

ἀίρεσοζ, ἀξ ἰς ποί αὐίξ. 
ἀὲς ὀγείλγε] τῃοβὲ ψγῆο 5ῃαγθά ἢΐβ σουηΐγυ, δῦ. [π6 Αὐλα] οἰκῖῖε5 

(Διυλαϊεὶς θεΐῃρ ἃ ρσταῃμάβοῃ οὗ ἔβαι, ἄξῃ. χχχυὶΐ. 12). 
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1ττ 

Χ2 

13 

14 

15 

1,βανα τῃγ ἐδίμεια85 Ομ] ἄγε, 1 Ψ11 ρσόβοσνα δλομ αἰϊνα ; 
Απά Ιεἰ τὴν νιάουϑβ ἰσυδὲ 1Ὼ Π16. 
Ἐοσ ἴἢ5 541 [Π6 1.08} ; 
ΒεΠοΙά, {πὸ γ σῃοβὸ πάρτηρηΐ τας ποῖ ἴο ἀπηκ οἵ [6 σΡ 

ἢᾶνθ δϑϑιγθα!γ ἀσπηκθῃ ; 
Απά αγΖ ἴου Β6 ἠἀαξ 518}} δ] Το ϑῖθεσ ρὸ ἀπρυπιϑῃοαν 
ΤΒου 5410 ηοῖ ρὸ ὑπρυηϊδῃθά, Ὀὰϊ του 541} βΌσαΙΥ 

απηκ οὗ 12, 
ΕοΓῚ ἢᾶνα ϑγόσῃ ΟΥ̓ ΤΥ56}, δαὶ ἢ (ἢ 6 ΤΟΒΡ, 
ΤὨδί ΒοΖιδῇ 5141] Ὀθοοῖὴθ ἃ ἀδθϑοϊδίοῃ, 
Α τορτοδοῇ, ἃ ψαϑίθ, δῃά ἃ σΌΓβ6 ; ; 
Απά 8]} [μ6 οἱἴ165 [θεοῦ 5041} 6 ρεγρεῖυδὶ νναϑβίβϑβ. 
1 ἢᾶνα Ὠρασζά ἃ ΣΟΙ το ἴῃ6 ΤΟΕΡ, 
Απά δὴ διῃαββδαοσ ὅς βεηΐ υηἴο ἴΠ6 Ὠεαίμθη, φαγί, 
Οδίῃεοσ γα τορείμεσ, 
Απηὰ οομλς δρδϊηβὶ Ποσ, δηά τἱϑα ὉΡ ἴο [ῃς Ὀδίςα. 
Εογ Ϊο, 1 ψ1}} τραϊκα [ἢ 6 51:14]}} διοοησ ἴΠ6 Ὠδδίῃεῃ, 
“4» 4 ἀδϑριβεα ἀγηοηρ' ΤΏ η. 

λὲς πεῖρλδοι»5] ἴοβα τηθηςοπμδά ἴῃ χχν. 23. 
11. 2 εανε τὰ» χα λεγίεες ελτ]άγδ}) ΤὮδ ἀρραζγθηΐ δυσυρίηθθς οὗ τς 

νοῖβ6 ᾽δ5 σίνθη σχ156 ἴο τη οἢ Πυθϑ ΟΠ σ᾽ διηοηρ σοχητηδηίαϊοσβ. ΤΉς 
τηοβὲ μαΐαγαὶ ΑῪΥ οὗ οχρ]αϊπῖησ 1 ἴῃ σοηηδχίοῃ ψνΣ ἢ [Π6 σοηϊοχί ἰ5 [ἢϊΞ. 
ΑΙΙ πὶ Ῥϑασ διτῇβ 5811 Ὀδ ουἱϊ οϑ, ποηθ Ρυΐ [πεῖς ψίάονβ δΔηα οτρῃδης 
58.411 τοτηδίη. Βεχεῖϊ οανοσ ἃ9 ἴῃ 6856 ἃ.δ, [ΠΕΥ ΙΏΔΥ γεῖ ἰοοῖς ἴο πα 
ἴογ ῥσοϊςεοϊίοῃ. 

12, ἐδδν τυλοῦς ἡμαογμοζ τυᾶς μοί το αγέκ4}] ἘἙῸοσ [ῃς τπεΐδρθου, 566 
ποῖθ Οἱ ΧΙ. 12. ΤΠ σχεϑίδγθησα 15 ἴο [βτ86]. 1 ἴῃς ομβοβεὴ ρβορῖςε οὗ 
Οοά 51.411 ποῖ δοῦρε, δον ββουὰ Ἑάοιῃ ἡ “7υάρστησηῖ᾽ τηδῦ εἰϊ μος 
τθδῃ 26 δίνη δογέξ, ΟΥ ῬοΥμδαρ5 Ὀείίοι, γζζ, ἐμ δίοῦε. ἘΡΥ δὴ 
1Πυπιγαϊίοη οὗ {π6 Ἰαϊίοσ βθῆβθ, σουιρᾶσε σἤδρ. νυἱῖϊῖδ. 7, ὙΠ ποῖς. 

λανε ατ:Ξγεν αγ..3671] Β811 ασεπγεάζν ἀχίμκ. 
13. 4 οσγαζ (εἰ-ηεδαῖγελ)} 41 ψὰγ Ὀδίνγεοη Ῥείτα δηᾶ ἴδ6 )οδά 

368. (Οοῃβίἀσσαρ]α συΐῃβ ταχηδίῃ ἴο [ἢ15 ἀἂγ. ὅ66 ποίβ οἢ σῇδρ. χ]νη δ. 
24. 

14. -18. Τῆδθε νοῦθε5 ἔοστῃ (ἢς βϑοοηᾶ ρματί οἵ [6 Ῥσορῆδου, «πὰ 
ἄσβοῦῖθα σίου [ἢ6 δοῦγοα δηἃ σοτυρεΐθηθϑβ οὗ Ἐδουηλ 5 ὀνευτ σον. 

14, ὙΤῊΪ5 δπὰ τῆς [Ὁ] ον ίηρ νεῦβα ἀγα ἴῃ βυὐθβίδησςε 1ἀθηϊτοα] ἢ ᾿ς 
Ῥερίπηΐηρσ οὗ ΟὈδαϊ ἢ. ͵ 

Ω »Μη1027}] Ἰἰἴοσα!γ, ὦ ζδαγίρερ, ἩΘΊ5. 
αριδαςεααο»γ} ταῖμασ, ἸΔΘΒΒΘΙΘΣ, 5ποθ ὩῸ ποροίδίίοηβ Ὀαϊ ΟἿΪΥ ἃ 
ΠΟΙ Πα νγὰ5 ἴῃ αιοβείοη. 
,͵ 1δ. 414 ἀεαΐλεμ] ἐλε ἀδύλομβ. ὙΤΠδ ΗΘ. ψουϊ]ὰ θδαγ εἰϊμοσ σοπάοσ- 
ἴῃρ, Ὀαὶ [86 Ἰαίζετ 15 Ῥειίοσ βαϊοα ἴο ἴῃ οἴδιιβα Ὡς ΤΟ]]οννβ. 
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ἼΤῊΥ του] ]Θ μ685 μα ἀεοεϊνεα (μ66, σπα ἴῃ6 ῥτιάς οἵ 16 
τῆϊη6 ἢρατχί, 

Ο ἴδου τΠαὲ ἀνε ]]οϑὲ ἴ [ἢ 6 οἸεῆδ οὗ [ῃ6 τοοκ, 
Ἴδι Ποϊάσβιὶ τλ6 Πεῖρῃϊ οὗ ἴ[ῃ6 1] : 
ἽΠουρὮ ἴδοι βῃου]άθϑὶ τάκ ΠΥ πδϑὶ ἃ5 ΠΙΡῊ δ5 (ῃε 

ΘΔρΊο, 
Ι ν1} ὑτὴρ [66 ἄονπ ἔτοτῃ ἴθηςθ, βαιῃ [6 Γ,.ΟΒΡ. 
ΑἸΞο Ἐάομλ 5}4}}] Ὀ6 Α ἀδϑβοϊαίϊοῃ : 
ἘΠ ΝΕΙΥ οὨδ [πδῖ ροσίῃ ὈΥ 1ἴ 5}4}} Ὀ6 δϑιοη θά, 
Απά 58}4]} ἢϊ5ς δ 411 [ῃ6 ρίαριιθβ ἱμεσεοῖ 
ΑΚ ἐπ 6 ονεγίηγον οὗ ϑοάοϊῃ δηα (σοιμουσδ 
Απά [ἢὰ πεῖρΏρουτ οἰζέες [πο σεοῦ, δα [ἢ 6 ΓΟΒΡ, 
Νὸο πλδῇ 5ἢ4]] διάθ [ἢ θσο, . 
ΝΟΙΓΠΛΘΣ 5}4}} ἃ βοὴ οὗ τἤδῃ ἀνε ]] ἴῃ 1ἴ, 
ΒΕ ο]ά, ἢ6 5}.4]1] οοπῆθ ὉΡ |ΚῈ ἃ Ἰοὴ ἔτοτῃ [6 5} 6 Πρ οὗ τὸ 

7Τοτάδῃ 

16. 781» “εγγέδίφμες.1] ΤῊ 15 ἴῃ 4}1 Ῥτορδθῖ τ τἰρῆϊ, Ἰπουρἢ ἰῃς 
νγοσὰ ἄοεβ ῃοΐ οσουγ ΕἸβενοσα ἴῃ ἴῃς ΒΙΡΙ6, ποῖ ὄνϑὴ ἱπ {πΠ6 σοττεϑροηά- 
ἵῃρ ΡάΞϑᾶρῈ (γ6Ὶ. 4) οὗ ΟΡδάϊδῃ. ὙὍὙῃε δεῆβε 15 ἰηδὶ Ἐδοιῃ μδᾶὰ αυρεά 
Βεσβοὶξ ἰηῖο Ὀο]ενίηρ' ἰμαΐ τς βἰτοηρῇο 5 δηά τηουηίδίη δβίμθϑβαβ οὗ 
[ἢς οουῃίτγ, ὙΈΙΟΒ Ψε͵ ἃ βοῦγος οὗ 5 ἢ δίασι ἴο δὴ ἰηναάδσ, πηδάθ ΠΟΥ 
ἡ ΡΤΈΡΊΉΔΌΙ6. 

Ζἦε εἰογές οὗ ἐξέ γοοξ ] Τῆς ΗδξΡ. τοημάογεοα γοωξ 15 «ϑείαζ, απ τηδὺ 
τπμετείοσε ψΜ6}1 ᾿ς αἱ ἰεαβί δὴ δἰ υβίοη ἰοὸ ἴῃς ἴονῃ οὗ {μαΐ πᾶσὴθ (2 Κίηρβ 
χὶν. 7; 15. χνυὶ. 1) 1ῃὴ [6 τΕΥΓΤΟΙΥ οὗ Εάοτῃ, οθα Ῥοβιτοη νγὰ5 δ5 
Ἀεσε ἀδβουροά. Τὲ νψὰ5 ῬΥΟΌΔΌΟΪΥ ἰῃδ βατηθ δ5 Ῥείγα, δηὰ “"1αυ, ᾿ἱπουρῃ 
αἱ ἃ ἘΙΡῊ ἰενεὶ, ἴῃ ἃ ἤοΪ]ονν σμαϊ ἴῃ ὈΥ ταουηίδίη-οἸ1ἘΕἔῳ, ἀηα Ἀρρσοδομεὰ 
ΟἿΪΥ ὈΥ ἃ πᾶῖτον γαν!η θ᾽ (3π). 5266 2 ἐεΐ., Ατῖ, “Θ6 14}. ϑ᾽τλ ]σῖγ, τῃ ς 
ῃοχὶ οἷαυθβα “106 Ὠεῖρῃϊ οὗ [Π6 111 11] σοπίαίϊῃ δῇ δ ϑίοα ἴο [ἴἢ8 
Ῥοϑίτοη οὗ Βοζγδὴ (νεῖ. 13). 

11. ἃ ἀσεοίαξίο»... 5 λα] ες ατέργες 4] ΤῊΘ βυροίδηςννο δηᾶ νου ἃτὸ 
ἔτοτη ἰδε β8δ:ὴ6 σχοοΐῖ ἰὴ ἴ6 Ηδρῦ., ἃ ίδοϊ ψῃϊο ἢ 5ῃου] δ τηδικθϑά ἴπ 
18 ἰχΔ 5] ΔΈ Οῃ,, αηε αϑίογείςηιερ,. σλαζ δέ αφέονῖς δα, οτ, α ἀΐεγηαγ.. «λα 
δέ ἀϊἱεριαγέά. ἙἘοχ (ῃεβεὲ δβ ΜῈ]}] δ5 ἴοσγ [Π6 νγοσὰβ τυ] ἢ ἔΌ]]ονν, 566 ποῖα 
οι χυτὶ. τό. : 

18. «ραν αμα Οσοηιογγα ] Τῇ σοτηρδυίβϑοη ἀρρθαῖβ ἴο Ὀ6 [ἀΚ6η 
ἴτοπι Πειΐ. χχῖχ. 3, οσα [Π6 παὶρΉ οΟυΣ οἰ[165 ΔΤ6 πιθηςοπηδα ὈΥ͂ πᾶτηα 
(4 ἀν»ιαΐ δὰ Ζεδοΐ»ε). 11 15 ταρεαϊβα ΌῪ 76σθη δῇ ἴῃ ἰμ6 πεχί ομαρῖογ 
(νεῖ. 40). [ΐἰ σραῦ οοηίδίη δὴ δ] βίο ἰο 15. χῖϊ!. 10. 

ὦ 50; Οὗ Μια} δῇ διηρὶ! βοβίίοη οὗ [86 ῥγβοθάϊηρ “τηδη" ἴοσ ρυδαίογ 
ἔοτεοθ. ᾿ 

19. ἢ} τλαϊὶ εονις 22] νἱζ. ἴῃ 6 δῆθίωυ ΨΠῸ ἰ5 ἴο ρσενδὶὶ ονεσ Εου,. 
ἐξέ α 04] Τῆς 5αηγα σοτηρασίβοη Μὰ5 5εαἀ 1η ΟὮΔΡ. ἰν. 7. 
ἐλέ τινε οὗ ον (42] ὅθ ποίς οἡ οῇδρ. χὶϊ. 5- 
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Αρδϊηβὲ ἴῃς μαθιϊδίίοη οὗ [6 βίγτοῃρ : 
ΒυΓ1 Μ1] βάθη] } τλακα τη στὰ ΑΑΥ ΠΌΙΤΩ ΠΟΙ: 
Απὰ νῇο Ζ5 ἃ σβοββῃ χη, Ζδαξ 1 τῆδὺ Δρροϊῃηΐ ονεσ ποσρ 
ΕῸΥ 20 ὅς {πΚ6 τηὸ ῦ δῃά νῇο Μ71}} δρροϊῃηΐῖ τὰ [πε ττὴ6 ἢ 
Αμπᾶ νῇο ζς [ἢδι 5ῃερῃογά τμαϊ Μ1}} βίδα Βεΐοσα τὺ 
ὙΠμοχζαίοσα ἤθαγ [ῃ6 σου 56] οὗ (ῃ6 [ΟΒΡ, 
ΤΠῃαΐ 6 δίῃ (αἸθη ἀραϊηβὶ Εάοχὰ ; 
Απηά Ἀ15 Ρυΐροβαβ, ἴμδι 6 βίῃ ρυτροβθά δραϊηβί ἴῃς 'ηΠᾶ- 

Ὀιϊδηῖβ οὗ Τοιηδῃ : 
ΘΌΓΙΕΪΥ [ῃς Ιεαϑῖ οὗ [ῃ6 βοοϊκς 584}1 ἄταν ἴοι οὐ: 
ΘΌΓΟΙΥ ἢ6 5}4}} τηδκα {πεῖν μαθιϊδιίοηβ ἀδβοϊαῖα τι ΤΠ τα. 

“ραΐρεί ἐλε λαδίϊαξίονΣ οΥὙ 114 “170;090] ὙΒῈ ψοσζὰ ἤετα ἰγδηϑί αϊοα 
οίγοηρ, ΤΉ ΕΥ ΤηΈΔΠ5 Ροιηδηθηΐ, ἰδϑιϊησ (566 ποῖα οὐ »πέρλέν, σμδρ. 
ν. 185)» ΜὮΠΟΕ λαδίξαζίοε ΤΩΔΥ ἃ5 ψ6]1 Ὀ6 τϑηδετοᾶ 2αςέμγαρε (Ξεε Ὠοΐϊς 
ΟἹ ΟἾΔΡ. 1Χ. 10). ΑΑΟΟΟΙΑΙΠΡῚΥ ἃ Ῥγείεγα]6 βεῆβε ἤδσα 15, 0 [80 ῬΟΙΘΣ- 
1181 Ῥαβδθύυσαρθ. Α5 ἰπαΐ 15 ἴπ6 βροῖ ἴῃ ὙΠ ΙΟἢ ἃ Ἰοη βεδγοίην ἔος 
τς ἤοοῖκ ψου]ά τηοβὲ πδίυγα νυ μα Ὦ15 ὈΓΘΥ, 50 ἴῃ 6 ΘΠΘΙΠΊΥ 584]1} αάναησς 
ἴο [86 αυδτίεῦ μετα ἴπΠ6 Βἀοσηϊῖεθ ἀγα τηοβὲ {ΠΙΟΚΙΥ ραιϊῃετεᾶ, δπὰ 
νΔΠΑΌ5Π πο. 1ῃ ἰῃ6 [Ο]]οννηρ οἶαιθα (86 τῆδϑθς. ὑσζοηοῦη σεΐεσβ 
ἴο Εάογῃ, ἴδε ἔβη. ἴο ἴπ6 ἀαῤἰίίαί2ο᾽2 οΥὐ βασίμγαρέ. 

“οἦο ἐξ ὦ ελοσό ηίαρ, ἐλδαξ 7 νιᾶν αῥοί») ταῖμεσ, 77 τοί ἀῤῥοΐνρεΖ 
ἀήρ» τοῖο ἐς (ΧΑ) εὐσσέ,. 

αῤῥοΐη γιό ἐδε 2[η:6} τὶρ ΠΥ ἐχρ  αἰπθὰ ἴῃ ἴῃς ἘΠρ. τρδυρίη, ερρμρρεξ 
(1.6. σοηνεης) γι6 171 γεἰρημδη, ἸῺ ΟἿΟΣ ψοσᾶβ, ὈΥ παηληρ, 85 ἴῃς 
ῬΙΑΙ ΒΗ ἴῃ ἃ 5 Ὠδα ἃ τἰσπῖ ἴο ἀο, ἴΠε {πα οὗἉ {Π|4], οἱαίτα ἴῃ 6 ρονγεσ οὗ 
Ῥζοίεβηρ αραϊηβὶ (οὐ ἀεδοϊβίοη. 

20. 2λαΐ ἦε λαίά 2μγ2οτεά ἀραΐηε 1.6 ἐμλαῤἷίαρίς οὗ Ζερια}] Ἑνθαι 
{η6 νἡδάοτη οὗ ἴῃς Τειηδηϊεϑ 5Π4}} ποῖ ρσγοίεοϊ ἴῆε. ὉΤμδῖ [815 ψὰβ ἃ 
[εδἴατα οὔτἢθ ὑἷδοα ψὰ σδίμεου Ὀοΐἢ ἴσομὴ νεσ. 7 αῦονε δηὰ ἔτοῃ Οδδά. 8,9. 

δνγεῖν 1.4 ἐκασί οὐ ἐἦδε ἥοοξ «ἀκα ἄγατυ ἑάενε οἱ] οὐ, ϑηγεῖν ἐάξγ τοι 
ἄγαρ ἑλεος αὐοτεί, ἐἦδ ἐἐζές ογῖός οὗ ἐλε Ποεξ, τὴς 1.5ῖ σογάβ Ὀείηρ 1 [Ὦ]5 
οᾶ56, ἴῃ Δρροβί[ἔοῃ ἴο “1Πδπλ᾽ ποῖ ἴο “πεν. ΥΙ ἴδε Ἰαἰΐοσ τεπάετησ 
ἴῃς 56η56 Ψ1] θὲ, Τῆς δῃΘΩΥ Ψ011 ἀο νἱοΐοηςε ἰο τς ἔδεε 6 Ἑάοτηῖῖθβ 
οὐουν ἀὴρ ἴοσ μαίας κα 5ῆεερ; γῇ [86 ἴογηοσ, ΤῊ ἐθθ]εβὶ διηοησ 
(ῃ6 Ι5γδϑ 65 5}4}} βιυδῆσε ἴοσ ἴμ6 τοοϊπρ οὐυἵ οὗ ΕἙάοχῃη. ΤῈ νοῦ 15 
ιι564 εἰβεννῃεσς ἴῃ ΤΘγθπλδῃ (χΧΥ. 3, “16 ἀορβ δ 247, δῃηὰ χχίϊ. 1ρ, 
““ἄγατυ» πὰ οαϑὶ ἰουί." (Οοἴηρατα 2 ὅϑδλ. χνυΐὶ. 13) οὗ ἀταρρίηρ 
ρου. [Ι͂ἢ δαορίίησ [86 Επρ. ψεγβ. ἴῃ τηοαϊβεά, Πότα 15 8 οοχιδίῃ 
διηοιηῖ οὗ αἰ ΠΟΥ 10 Θρεακιηρ οὗ [86 δπεηϊες οὗ Ἑάομι 85 ἃ ἤοοϊς, 
᾿μαβτηυ ἢ 85 ἴμπαΐῖ πδίϊοη ἢδ5 7υ5ῖ Ὀεδη ᾿:Κεηδα 11561{ ἴο οὔς, Ὀυΐ ἴῃ ἴμ6 
του ἢ οὗ Τεγθπ δ ἢ δυο ἃ Ξυάάεη οἤδηρο οὗ ἤρτιτα 15 ποῖ δῇεσ 41} ὑοῦ 
βυγργίδίηρ, Μ᾿ 8116 115 σογίδι ΠΥ ἀρρϑδῖβ [6 τῆοσα παΐασαὶ τηοᾶὰς οὗ πῇ- 
ἀεγβίδηδιηρ ἴπ6 ΗδΡ., ψὩΐϊο ΠΟΥΘΥΟΙ 15 σοηἤοββ ]γ οὔβουζα. ΕῸΣ ἃ 
τερεοη οὐ [Π6 ῥράββαρα, 566 ]. 45. : 

ἦε σλαΐ νιαξε ἐλεὶγ λαῤἰίαἰέοριες ἀδεοίαξε τουίτᾷ ἐλεν:] Ὀείίεσ, ἘΣ ΒΔ - 
Ἰδύλοσι (ραβδί σα 6) 8}}811 ὍὈ6 ἀϊδυιαγθᾶ οἱ δοοοιπΐ οὗ ἔπθπι, ΤῊς 
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ΤὮα φασί ἰ5 τηουϑά δἱ [6 ποῖβα οὗ {ΠῸ6ῚΣ [4]], 
ΑΖ 186 οἴγ, ἴ[ῃ6 ποῖβε {πεγθοῦ 5 μεαγά 1ὴ ἴῃς Ἐβδά 868. 
ΒΘἢοΙ ἃ, Π6 5881} οοπῖθ ὕΡ δηά Η͂Υ δ5 ἴῃς βᾶρῖβ, 
Απά 5ριθδά ἢ15 ψΊηρΡ5 ΟΥΘῚ ΒΟΖΙΔΏ : 
Απάᾶ δὲ {παῖ δὺ 5841} ἴῃς ἤεξατὶ οὗ ἴπ6 τ ΡΠ γηέη οὗ 

Ἑάοπι 
Β6 85 [ἢ6 ἢεατί οἵ ἃ ψοσδῃ 1 ΠΟΙ Ραηρ5. 

23---2ὴ. 1}ε ἢγοῤἧεεν γεραγάέμρ 2)αηιαξεζδ. 

Οοποοσηϊηρ ΠΑ Δ 5115. 
Ἡιηδίῃ 15 οοηίουηαεοά, δηᾶ Ατραά: 
ΕῸΥ [ΠΟΥ μάνα ᾿δαγὰ δν}} ΠἀἸηρβ : [ΠΟῪ τὰ [δ] Πεδτίθα ; 
Ζἤεγε ἐς Βουτον οἡ ἴδ6 568 ; 1 οδηποῖ ὃ6 απἰεῖ, 

ΨΕΙΥ ΠΥΕΜΠΕΊΘΙΒοΕ οὗ ἴῃεβε ἀϊδρι τε διρι εἶνε 5841} θῈ σοπίουπαςα αἱ 
{πεῖν [4]]. 

21. ἐς γ»ιουεα1] φεαξες, ἐγεριδἧεξε, 
“4 ἐλεεγ}...1 Τῆς ΗδΡ. 15 ρυγροβεὶγν 1655 βῃθῃῃοοίῃ. 44 ωγ)---οαὐ ἐδε Κεά 

22 ἐς ἀεαγώ ἐΐς ποῖσό, Ἑἄοτὴ ἸῺ 115 ΡΓΟΒΡΟΣΙΥ οχίεηαεα {ὨΣΠΕΙ, ἃ5 ννα 
φαῖμοσ ἴτοιῃ 1 Κίῃρϑβ 1χ. 26. 

22. 164] ἴϊΐπα Ἔσπογ. Αι ἢδ ἰβ5 βίσοῃρ 85 ἃ Ἰίοῃ, 50 δἷϑο Ὠς 15 5Ψ{ ἃ5 
ΔΠ ολγῖθ. 866 ῃοῖδθ οὔ Χ]νἹἹ. 40. 

“8. . .-σ1͵ ΤῊΣΞ ῬΡΕΟΡΗΕΟΥ ΒΕΘΑΚΌΙΝΟ ΘΑ ΜαΑϑοῦϑ. 

423. Οὐρεε,ηιζριρ Φαριασο}] Ι͂᾿ ϑγτία, 85 ἰξ εχιβίεα πῃ (ῃ6 ἔπης οὗ 
Ὀανιά, ἵετο νεῖσα δὲ ἰεαβὶ ἴσα οἰτ65 οὗ ἱχτηρογίδῃοε, Ἡδιηδίῃ, ΖοῦδΗ, 
δῃοὰ Παγάδβθοθ. ὍὙμα Κιηρσάομι, οὗ Ψ ΙΟΩ [μ6 βεοοηά οὗ ἴεβθ 85 ἴῃ 6 
ολρ 8], βοοὴ ἀἰβαρρεαγεά, δηᾶ απηδβοιιβ οαπια ἴο ΡῈ ποῖά ὉΥῪ ἃ ρονεῦ- 
[α] ἀγπμαϑίυ οὗ Κίηρβ, ψὴο τεἀποεα ἴῃς ΟἴΕΓ οἰ[165 ἀπά οσ {ΠΕΙΣ Οὐ ἢ ΞΨΨΑΥ. 
11 15 θοῖ Κῆονῇ ΠοανῸΣ ναὶ γγὰβ ἴἢ6 ΡΟ] ἰσ4] σοπαϊοη οὗ ϑυγια 
δὲ τ1π6 τὰς (ἢδὶ 7ογοσηδῃ ντοῖθ, Ὀὰΐ 11 15 οΙδασ [Βαϊ 1ἴ ψὰβ ἴο Ὀ6 πὸ 
Τόσα δχεηρί ἰΠδΔῃ οΟἴΠΕΥ σουπηίγίεβ σοῦ ἴῃ6 ἰτεδα οὗ [86 σοηῃσαεγοσ. 
ΤΟ τἀϊηρβ οὗ ἷ5 ΔΡΡρσοδοὴ σεᾶςῇῃ οὔθ οἰἵυ δἴϊεσ δῃοίδεσ, δῃὰ ἢ]] {(Πδῦλ 
ψῖ ἀϊκιηᾶν. 

αριαίλ) ἰὼ ἴῃ6 ποσγίπεσῃ ρασί οὗ ϑυγίδ, ον ᾿7α»αλ. Τὶ νγἃ5 τῆοσβε 
τῦδη οηςα κυδ]θοϊεά ἴο 15γτ86] (2 (ἤγοη. νἱῖϊ. 4; 2 Κίηρς χὶν. 25). 

“41»2α4] 15 Ῥοϑβιίίοῃ 15 ἢοΐ Κπονὴ ἢ σογίδιηγ. ἩΗἩοννανεσ, 85 
Ὀοΐηνσ ᾿ἱπναγ Δ Ό]Υ τηθητ]οηδα δἱοὴρ ἢ Ηδηιαϊῃ (2 Κίηρο χνἹ]]. 34, ΧΙΧ. 
13; 5. Χ. 9, ΧΧΧΥ͂,. 10, ΧΧΧΥΪΪ. 13)}ν, 1ἴ τησδί πανα Ὀδδὴ βιἰπδίθα ΠΘΑσ ἴἰ. 

ἐδὲγ αγ γαϊμεδέαγίεα } Ἰἰϊετα! γ, ἐζεν τυατσίς (γ»οἰἢ ἀτυαγ. Τα βαγης 
νγοτζὰ ἰ5 υδοὰ οὗ ἴῃς (δῃδδηϊίθβ, Εχοά. χν. 15. 

ΖΖεγε ἐς φογγοτυ ογ Δ4 544] Τῇ μὰ Κδὲρ {Πἰ5 τεδάϊπρ, ψῃ]οἢ 15 τυ ἢ 
[8ς Ὀείζοεῦ βυρροτίεά οὗ [πε ἵψο, ἴῃ 6 βεῆβθα Ψ}}] 6, 1ῃ6 ἴγοῦ]6 αχίεηὰς 
ἴο [δε νΕΙῪ 5ἤοτσο, 1.6. [γουρῃουϊ [ἢ6 σουηῖσΥ. [{ 15 οὐ͵]εοίεα [δὶ ἃ 
οοτίδῖη πυρεν οὗ Ηεῦ. Μ99. γχεδά ὧς 2.4 σεα, ἴῃ ἀρτεείησ ψ] ἢ (6 
δοοορίεα τεδάϊηρ ἴῃ 15..ὄ 1ν]]. 20, ἔγοπὶ ΨΏΙΟ, [Π6 πεχί οἰδιδα 566 ΠῚ8 
ἰαἴκοη, [{ ἰ5. ἈΠ ΠΟΙ (Πα [86 οὔδηρα ἔτοσῃ ὧς ἴο ο92, ΑΙ ΠουΡἢ ἱμνοϊνησ 
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Πλαμλδϑοῦβ 15 ψαχϑοά {δ Ὁ 6, απ τὰσηθῖῃ Ὠογβ οὶ ἴο δο, 
Απᾷά ἔδαγ μαίῃ ϑξεϊζβά οἡ ἦε: 
ΑὨρΊ 5 δηά βοιτοῦβ ἢᾶνα ἰδίζθβῃ ΠΟΥ 85 ἃ ΜΟΠΊΔΏ [ἢ 

{τᾶν 41]. 
ΗΟΝΥ͂ 15 ἴα Οἱ οὗ ῥγαΐβε ποὶ Ἰεῖ, 
ΤὨΘ ΟἿ οὗ τὴν Ἰου ! 
ὙἸμεγείοσα μῈ γουηρ᾽ ΤΊ 5}4]] [4]] ἴῃ ΠῚ βἰγθοίβ, 
Απὰά 8]] [6 τηξῃ οὗ ψΑγ 584}} θὲ ουϊ οὔ ἴῃ [ῃδι ἄΔγ, 
ϑδῖτη [ῃ6 1ΟΚΡ οὗ δοϑίβ. 
ΑΠΑῚ Μ}}} Κιηά]6 ἃ ἄσα ἢ (ἢ6 γὰ}] οὗ ᾿ϑαπηδβοι, 
Απηά 1{ 5141} οοηβύτας [Π6 ραϊδςθβ οὗ Βεη-ῃδάδά. 

28---32. 774 γοῤἧόῶν γῴραγάιρ Κεάα» απά α:ΟΤ. 

Οοῃμοογηὴρ Καεάδι, δηᾶ οοποοηίϊηρ ([ῃ6 Κιπράοσηβ οἵ 

δῬυΐ ἃ 515} αἰϊεσαίζοη η [6 5ῆαρε οὗ οὴς ΗδΌ. ]Ἰεϊΐεσ, ουὰ μαννα θδδη 
τηδάς ἱῃ [815 ρΡδοθβ. 1ξ, ἴῃ οοπβδιἀογδίοῃ οὗ ἴῃς Ὀοτϊτονίηρ οὗ πὰ [ἰδϑὶ 
οἶδιβα ἴγομῃ ἴ5., ͵Ὑὸ 566 ὶς [6 βϑδιὴδ 56 η56 ἴου ἴῆ6 ψοσὰ “56 ἤεῖὸ ἂς 
Βο]ᾶς ἴῃ {πᾶὶ ράββϑαρβ, 6 τηυβῖ Ἔχρ] δίῃ 1 οὗ ἴΠ6 ἰγου Ὁ]ε-ἰοββϑθά, δηχίους 
Βοαγίβ, βϑδαδἀδηξά ὈΥ τς 111 ἤδννβ. 

24. ἐς τυαχεά Μεδἰ4] ἸἰτοτΑ ΠΥ, λας δεζοῦι6 οἰσεξ, αἀἰδοομ»αρεά, 
απ ἐμγησί] ΤῊς πα 15 Ὀεσὶ οὔ 6 : 586 ὑυΣηθ Ὦ. 
256. ΤἸΠεβε, ὨΙΟ ἅτ ΟἸΘαΥΪΥ 51}}1} [86 ψοτγάς οὗ ἴ6 Ῥτορβεῖ 14- 

τ η Κρ ΟΥ̓ΟΥ ἴδε ἰογίμπεβ οὗ 850 ἔδὶγ ἃ οἱ ΕΥ̓ ἂἃ5 Τλαπιδθοιβ, βάν Ὀδεη 
πηαοτβίοοα 85 τρδδηϊηρ, εἰἴπεσ, Ηον 584 ἰπδὲ ἴῃ6 οἷ μὰς ποῖ Ὀδεθῃ 
Ἰεῖτ απιουςῃδά, οσ (απ τους Ῥείίογ), ον βαά [δὶ 586 Ὧδ5 ῃοῖ θδϑῃ 
[οσϑάκϑη ὈΥ͂ ἢεὺ ᾿ῃῃδθιίδηΐβ Ὀείοτε ποὺ [41]. ΤὨϊς ἄρτεεὲς Ὀοῖῃ ψΠ τ[Π 6 
Ῥτεοεαϊηρ νεῖβα, ἀβϑουιθιηρ ἴπΠῸ6 ρσαϊγβϑῖθ (ἢαϊ μᾶ5 ἴθ ροββϑεβϑίοη 
οὗ ἴμ6 Ρϑορῖε, ἀπά ργενεηϊεᾶ [6 πὶ τοτλ βανὶηρ [Ὠοιηβεῖνεθ ΟΥ̓ Βιρῆι, 
δηᾷ αἷ5ο στ [ἢς ἐο] ] ον ὶηρ νοχάβ, ΒΟ [611 οὗ [ἢ6 ἀσδίσυςτοη ἴο Ὀς 
ψτουρῃϊ ἴῃ [Π6 βίγεεῖς οὗ [ῃ6 ἴον. : 

26. «λαϊ δε εμὸ 975,1] ϑοῖθε ψου]Ἱὰ τϑηᾶοσ λα δὲ εἰΐοξ (ἰὰε ΗεὉ. 
Ὀεΐηρ Ξουηενν δῖ δια ιριουβ ἴῃ 56η56). 866, ἤονανοσ, ποΐς οἡ ΥἹ]ϊ. 14, 
ἴῃ ψὨϊοΟΙ νοσϑα ἴῃ βάτηε Μοσά 15 χσχεαηἀδγεᾶ ὐνῖςα ἴῃ ἴἢ6 Ἰατίοσ βθηϑο (ςζζερε, 
σἹ]ορικε). 

21. , 7 τὴ ζίμας ὦ 3,74] ΤὨϊΞ νεῦβα 15 πιδᾶθ ἃρ οὗ Ατηοβ ἱ. 4, 14. 
ΤῊ οχρσοββίου, Κἰπά]ς ἃ τε, ἀθηοίθϑ εἰβεῃοσα αϑο ἴῃ 6 σὰν οἵ νγϑζ, 
6.5. ΝΌΏΡ. χχὶ. 28; Πεαῖ. χχχὶϊ. 22. Βεημδαδά (ϑοη οἵ Ηδάδα) νγᾶς 
[)6 Ὡᾶτηθ, ΡΟβϑὶΌ]Υ σαΐῖμοσ ἴῃς Ε1]6, οὗ βενεσαὶ Κίηρϑβ οὗ ϑγσία. 

28---33.,. ΤῊΣΞΒ ΡΕΟΡΗΈΕΟΥ ΒΕΘΑΚΌΙΝΟ ΚΕΡΑΞ ΑΝῸ ἨἮΑΖΟΚ. 

28. Οὐποεγμῖρ Αἰεάαν, ἀγα ερπκερρεί,ερ ἐδέ ξέπράονες ὁ Πἴσεο} ΤῊϊς 
ΒΕ ἴΟ ΤῊΔῪ Ὀὲ αἰν!ἀ6ἀ Ἰηΐο ἴἔννο 50}-5θοϊίοῃβ, Μ ΏΙΟὮ ΟἹ ΟΒΕΙῪ σοττεβροηά 
ἴῃ Ιεηρίη, βθῆβε δπά βἰσιοΐυσαε. Ἐδοῖ οοηβίϑίβ οὗ ἴῆσοο νεῖθος, δηὰ 
ἴδε ἄγες οοηβεουίνε ἱπουρμί5 ἴῃ Ἔδοῖ τα (1) ἃ δυπατηοηβ οὗ ἴῃς ΣΏΘΤΩΥ 
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. δζοσ, νιο ΝΕΡυς δάγεζΖαγ Κιηρ οὗ Βαρυ]οὴ 5}4]] 
5116, [15 541ἢ [Π6 Τ,ΟΒὉ ; 

Ατβα γα, ὸ ὕΡ ἴο Καάδσ, 
ἈΑΠπά 5Ρ01} [86 τηξῃ οὗ [ἢ δαβί. 
ΤὨεῖγ ἰθηΐβ δηά {ποὶγ βοός 5 5}.4]1 ἔπ Ὺ ἴαἶτα σζαν : 
ΤΆΕΥ 5}4}} ἰακα ἴο {μπϑιβεῖνες {ΠΕΣ οσυγίδ!η5, 
Απά 481] {ΠΟΙ νθ 5565, δῃηα [Π6ῚΓ σδηΊ6]8 ; 
Απά τμ6ν 5}4]} οὐὺ υηΐο {ΠμΘ πὶ, ΕΘΑΣ ἦς Οἡ ΘΥΕΙΥ 5146. 
ΕἸδοο, ρεῖ γοὰ ἔα οὶ, ἀνε] ἄξορ, Ο γε ᾿ῃῃαθιϊδῃῖβ οἵ 3. 

Ἡδζου, 
Θά τῆ6 ΤΟΒὉ ; 
Ἐογ ΝΕΟυςμδάγεζζαυ Κιηρ οὗ Βαργίοη μαι ἰαΐκθη σοιηβοὶ 

ἀρϑιηβί γου, 
Απά Βαίῃ Ἵοῃοεϊνεά ἃ ρυτροβα δρδϊηϑῖ γου. 
ΑτΙβ6, δεῖ γοῖ ὕρ υηΐο ἴλ6 ψοδΙΩΥ ἡδίοῃ, 
Τμδι ἀνε! θῇ πιϊουιξ σᾶγθ, βδιτἢ ἰἢ6 ΤΟΚΡ, 

ἴο ἴδε αἰίδοϊς, (11) ἃ Ῥχοχηΐβα οὗ Ὀοοίυ, (111) δὴ ἱπιϊπηδϊίοη ἴμαΐ βαίειυ 
ψου]ὰ 6 βουρῃϊῖ ΟἿΪΥ ἴῃ βρη. 

Εὸσ Καάδσ, 5εαὲ ποίβε οῃ οἤδρ. ἰἷ. το. Α8 σεραγᾶβξ Ηδζου, ἴῃ 41] ἱΐ5 
οἴδογς οσοσυγχοησος 1 ἀδηοίος. θοίὴδ ἴΟ ἰῇ αϊθςτη6, ἃ 5686 ψ 1 οἢ 
σδηποῖ Ὀοοηρ ἴο 1 ότθ. [1{ 15. σΘΏΘΓΑΙΙ ἀρτοθα, [Πδὶ 85 Κεάδχ τηϑδῃς 
[η6 ποιηιδά Αὐδῦβ, 5ο Ηδζου, ἴγοῃῃη ἴῃς ΕἰθΌ. ζαχδγ, ΔΏ ἀραὶ ]εά ἴον, 
τοίεσβ ἴο ἴῃδιί μαζί οὗ [6 παίίοῃ Ψ ῃϊοἢ υϑεᾶ χε ἀνε] ηρθ, δπα (ἢἷ5 5 
ἴῃ ψΙ [δ [οἱ [Παϊ ““1ῃς 5[ἰδιΟΠΔΙῪ ΑΥΔΌ5.. τα 5111] οδ]Ἱεὰ 9) ααγίγε. 
λαύαγ 15 ἃ πχϑὰ δροάβ.᾽ ΟἹ]αυκβ 2 εἰζἑαδελ» αϊΐαλ, οὶ. τι. ᾿. 
182. 
“λα τρε6] Ἰογαῖγ, δαί τρεϊζίορε. Τι 15 τμοσεΐοσε ΤΟ αι ει {αὶ 

(15. οἴἶδυδε γγὰβ ΘΕΌ ΘΏΓΥ 1ηβογίθά, 85 ρογμᾶρϑ5 ἰπαΐ οἱ σἤδρ. χὶνὶὶ ἢ 
(““ Ῥεΐοσε ἰμδὲ ῬΠδσδοῦ βυωοίε (δΖα᾽}), ψεσα 566 ποίδ. 

29. οὩγίαϊ5}] 866 ποῖίβ οἢ οῇδρ. ἱν. 20. 
12 α» ἐς ογ ευδγν 5142] ὅ8εε Ὡοΐβ οἢ ἼἽἤδρ. νἱ, 25. 
80. αἰτυεὶ ἀδεῤ)] 8:6 νεσ. 8, ψ ἢ ποίε. 
αραΐγεὲ γος (20)} αραΐ»εξ ἐφ», ὙΠΟ 15 της οἴδος τεδάϊηρ ἴῃ [με ΕΤΟΡ., 

15 τη ἢ [Π6 τόσα Ῥτορ4 16 οθ6. ὍΤὴδ ὑρσχοπουηῃβ γος δηά ζάεηε νν1}} θοτᾺ 
ἰμάοεά χείοσ ἰο ἴῃ 6 ρεορὶς οὗ Ηδζοσ, Ὀυΐ δ5 ἴῃ {πῸ οἱδιιβα [Ὁ] ον ηρ' 
(νεσ. 31) ἴῃδὶ ῥθοόρὶα δῖα βροίκεῃ οὗ ἱπ ἴμε [Ὠϊγτὰ Ῥεσβοῦ, ψ Ἀ16 [86 
ΟΒαδιἄδοβδῃβ ἤανα θερυῃ ἴο Ὀ6 δἀἀγεββθά δ5 “γου,᾽ [ῃἰ5 τεδάϊῃρ ἴῃ νεσ. 
30 ΨΜ111 ΞΌΡΡΙΥ 4 ἰγαῃβιοη. Ὑὴθ Ρέορὶεὲ οἵ Ηδζοῦ δὲ πῸ ΙΟῆρΡοΥ 
αἀὐάτγεΞοοά νὰ οάροττθθο, Ὀὰΐϊ γα 5Ρόδὴ οὗ ἃ5 αἱ ἃ στεαίεσ ἀϊξίδησα 
ποτὰ [ἢ 5ρεδετσβ ροϊπί οἵ νἱθῦ,. 

81. 44,15.] Δάάτοββοά ἴο ἴπ6 (ῃαϊάδοδηβ. 
ἷ“υεαὐέλ}}] ταῖμεοσ, ἰσχϑδαῦῖ, ἀνε! ηρ αἱ εαβ6. Τῆσεθ ρτουμᾶβ οὗ 

δησουτσαρειηδηΐ ἀγα ρσίνθῃ ἰὸ ἴῃς ἱηνδάϊηρ ἀΥΓΩΥ, (α) [6 Ῥθδορὶα Βανε [εὶς 
ΣΒοσίο βθοῦσγε ἀραϊηςί δἰίδοϊς, (ὁ) [86 πᾶνε Ὧο τνα] δά ἰοτηϑ, (ες) {ΠΕ 
δανς 50 ρονοσίαὶ πεὶρῃθουτβ, ἔσγοσλ Ἡ μοσα ἴο 566 Κ αἱά, 

"- 
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ΨΥ ὨΙοἢ μάνα ΠΟΙ ΠΟΥ ραῖθϑ ΠΟΥ θάῖβ, τί ἄννε}] Δ] οη6. 
ἈΑπᾶ {ΠΕ6ῚῚ σΔῃ16]5 5841] 6 ἃ Ὀοοΐγ, 
Απηά τῃς ταυ]ταάς οὗ [ΠΕῚΓ οδίε]α ἃ 5Ρ0]] : 
Απᾶ 1 ν}}} βοδίίζοσ ἰηΐο 411 ψιμα5 το ζζαξ αγε ἴῃ ἴῃς 

υἱηηοσϑῖ ΟΟΙΏΘΙΒ ; 
Αηά 1 ν1}} Ὀτγίηρ ΠΕΣ σΔΙ ΑΓ Υ τοπὶ 4}} 5:65 τπεγεοί, 

58 1 (Π6 1,Ο0ΒὉ. 
Απά ΗδζΖοῦ 5}8]] ΡῈ ἃ ἀννε!]!ηρ [ΟΣ ἀταροη5, 
“Ἵπὦ ἃ ἀεϑοϊαίίοη ἴοσ ὄνεσ: 
ἼΠΘΓΟ 5141} ἢῸ τηδη δῦϊ46 ἴΠ6Τ6, 
ΝΟΥ͂ 42} 5οὴ οὗ ἤδη αἰ 6}] ἴῃ 1. 

34-209ς. 7764 γοῤ΄εεγν γζῴραγάίηρ αι. 

ΤὮΘ ψογά οὗ [Π6 ΓΟΒΡ ἰῃδξ οδπὶ6 ἴο Το Δ ἢ ἴῃ ῥτόρδοῖ 
δαϊηϑὶ Ε]άτὴ ἴῃ [6 Ὀαρίηηΐηρ οὗ [86 τεῖρῃ οὗ Ζεάεκιαν 
Κιηρ οὗ Τἀδῇ, καγίηρ, 

ΤὮι5 94 ἢ [ῃ6 ΤΟΒῸ οὗ δοβίϑ ; 
ΒΘ ῃοΪά, 1 τοὐϊἑ Ὀτδαῖὶ ἴπμΠ6 ον οὗ ΕἸδσῃ, 
ΤΙΣ οἤϊοῖ οἵ (Πεῖγ τιϊρ δῖ. 

82. λένε ἐλαΐ αγέ {γι ἐδέ τεΐρεοσί {0772975] 966 ποῖβ οἡ οἕδρ. ἰχ. 16. 
88. ἐγαρῦ»5] 80 815. 866 ηοΐξ οἡ οὔδρ. ἰχ. 11. 

84--39. ΤῊΕΞ ΡΕΟΡΗΕΟΥ ΒΕΟΛΑΒΌΙΝΟ ΕἸἼ(ΑΜ. 

84. ΤΙε 1ΧΧ., νῆο ῥΐασα [(ἷ5 ῬΥΟΡΠΘΟΥ͂ ἃ5 οδδρ. χχν. 14, εἴς, 
μοδάβα 5: ΓΡΙΥ ὈΥ ἴπ6 ψνοτάβ τὰ Αἰλάμ, ἴῃ6 ΕἾαπι, βα ςοαιιὨΕΠΥ πᾶνε 
1η6 Ξυρβίδηςσε οὗ [Π6 ὑχγεϑθηΐῖ γθῖβα ἃς. οῇδρ. χχυϊ. 1ἱ, [Ὁ]ονοα μονενεῖ 
Υ͂ ἴῃ6 ΡῬτορῇθοΥ ἀραϊηβὶ Ερυρί (ουγ χὶνὶ. 2, εἴς.), ἴῃς 5ῃεινίηρ 5οπιε 
σοηδιβίοη ἰῃ ΓΠΕῚσ τιδηυβοτὶρίς, οσὐ ἴῃ ἴπο56 ἔγοσι ΜΙ οἢ {ποὶγ ἰταπϑἰαίϊοα 
νὰ5 ἀενεά. Αοσοογάϊηρ ἴο ἴῃ6 ΗδΌ. οτάεγ, Γεσθιιΐδἢ ῥσοσθθάς ἔτοπι 
(86 πδίίοηβ Ὀογἄεγιηρ οὐ Ῥαϊδϑίίης ἴο ἴῃς τῆοσα σϑηγοῖΐδ. 
ἰάθη] τὸν Οὐλμίρίαρ, ἃ σου ΤΥ ννεβὶ οὗ ἴῃς Τὶρτίβ, ποῖ τίνες 

βοεραταίεα ἴξ ἔτομῃι Ὁ μαϊᾶδθα. δα 566 ἴτοτῃῃ ἘζΖτγα ἷν. 9, [παὶ ἘΠ4πὶ οὔος 
νγὰ5 5 ]εοἴ ἴο Αϑογτῖα. Α ἴῃ [εξ σᾶϑ6 οὗ 830 ἸΏ8ηΥ οἰἤοῖβ, γγχ6 σὰ ὑΠ1}- 
ουξ τηδίοσί ας ἔου ἀειογηγηΐηρ δηγτ ηρ ἃ5 ἰο ἴῃς ἀαΐα οΥ τηϑῆποῖ οἵ 
(] Δ] πχεπὶ οὗ [15 Ῥγόρῆθου, απὰ ἀγα ἰἢυ5 αυἱϊΐα υποοτίαϊη ψ Βείδεν ἰΐ 
οἰηίβ ἴο 8ῃ πρελθῇ τὐκ ου ἴδε ρατί οὗ ἴῃς Βανυϊοπίαη ρόνογ {(Ὡ οἢ 
ΟὝΘΥΟΥ ἰδ6 ῬΙΟΡΉΘΟΥ ἰἴ56 1 ἴὰ ὯῸ ΨΑΥ Ἔνθ βυρραβίϑ) οσ οἡ ἰὰῃς ρϑτί οἱ 

ΔΗΩΥ͂ οἴδποτ. 
4 1:6 δεσίρρεῖγρ οὗ 1}ε γεΐση; ΟἹ Ζεάεξίαλ] ἴἢπι5 ἀθουξ βανθη γεδγβ ἰδὶεῖ 

(ς βαρ. χἰνὶ. 2) ἔβδῃ [86 ῥγεοεξάϊηρ' ῥσορβεοῖεβ οὔ [815 στοὺρ, δυΐ 5οπιε- 
Νιμον ΕἾΠΕ ἴδῃ [6 Ἰοῃρ ῬΡΓΟΡΠΘΟΥ͂ ἀρσαϊηβδὶ ΒαΌγίοη (ἢδΐ [0] ο8. 8ὲῈ 
οὮδΡ. 11. 59. 

86. 2.4 δοιυ οΥ Ξἰα»:] ἴῃς σεᾶρο οὰ τ ποῖ ἴῃς πδίίοη ΟὨΙ ΠΥ τε], 
ΟοτΏρδγα ἴ5. χχὶϊ. 6. ᾿ 



νν. 36--- 39. ἹΕΕΕΜΙΑΗ͂, ΧΙΙΧ. 417 

Απᾶ ὕροη ΕἸδπὶ Μ1}1 Ὀτίηρ [μ6 ἔοι νης 
Ετοῖὰ [ἢ6 ἔοι αυλτΙίοῦβ οἱ ἤδάνθῃ, 
Απά ν1}1 βαδίζον ἤθτ ἰοννασάβ 411 [ῃο56 ψιπαϑ ; 
Απά τἤογα 5411 θ6 ἢο Ὡδίοῃ 
ΜΠ σ [Π6 ουϊοαβῖβ οὗ Ε]δΙῺ 58.411} μοὶ σοπΊ6. 
ΕἘῸΓ 1 ΜἘλῚ οαὐ586 ΕΪδὰ ἰο Ὅς ἀϊδηηαγεα ῬὈείοσε {Πε}Γ 37 

ΘΩΘΠΊΪ65, 
Απὰ Ῥείοστε ἴἤϑσῃ (Πδΐ 5εεῖ {ΠΕ ῚΣ 1Π{ό: 
ΑἸΔΩ͂ Ὶ ν}}} Ὀτίηρ᾽ Ἔν] ὑροη ΓΠοτη, 
ἈΕνδῦε ΤᾺ ἤξσοθ ΔΏρΕΙ, βδιῖἢ [Π6 [0 ῈὉ ; 
ΑΠΔ1 Μ1}} Ξεῃά [ῃ6 σψοζὰ δἴτοσ [Πθ τὴ, 
ΤΙΠ1 μᾶνα σομϑυμηθα {Πετὰ : 
ΑΠπΑῚ Μ}}} 5εἴῖ τῶγ [ἤσοηθ ἴῃ ΕΠΔΤΩ, 
Απηά ν1}} ἀδβϑίσου ἔγοτῃ (ἢθησς ἴῃς Κίηρ δῃηά [ῃ6 ῥχίησθϑ,, 
ΘΙ ἢ [ῃ6 ΓΠΟΒΡ. 
Βιϊ ᾿ξ 5881} σουηθ ἴο ρ885 ἴῃ ἰῃς ἰαίίοσ ἀδγϑ, 
Ζ7Ζἤαξ 1 ν}}} Ὀσίηρ ἀρϑῖη [6 σΔΡΕΝΙΥ οὗ ΕἼ ΔΤ, 
ΘΔ] [ῃ6 ΤΟΕΡ. 

86. 2.ε ,οωγ7, τυϊπα2}] ἱῃναάοΥβ ἴτουμῃ 411] ς᾽ 65. 
88. “εἰ »»} τΤἦγομε 1] 5ϊϊ ἴῃ ἡιάρτηεης ἀροη. : 
ἐς ξέρες ἀπά ἐλε 2γγι.65] Ἰτρ διπὰ γχίτπιοθθ Νὸο 2σγίζεμ 7, Ῥδυβο5 

ἃτς τηθδῃϊ. 

ΓΗΑΡ. ὕ.. ΤἸῊΞ ῬΕΟΡΗΕΟΥ ἘΕΟΛΕΌΙΝΟ ΒΑΒΥΙΟΝ. 

τῖβ δηά ἴῃς [0] ον σ᾽ σμαρίου να Ῥθθη με] ἃ ὍΥ βοζὴδ οοϊημηθηΐδ- 
ἴοτβ ηοΐ ἴο Ὀς ἃ σοϑηυΐης ρατί οὗ 7 Ἔχει ϊδ ἢ 5 τ ηρβ, Ὀὰϊ ἴο αν Ὀδθη 
ΨΥ 6 ΟΥ̓ ΒΑΙΟἢ ΟΥ 5οπια ΟἴΠΟΣ δ ἃ {ἰπ|6 ΘΟΠΒΙ ἀΕΥΔΌΪΥ ἰαῖοσ ἤδη [ἢδὶ 
ἀϑεσηθαὰ ἴο ἴποῃι ἴῃ 1ΐ. 509, Ῥεῦμαρβ δρουξ (86 τἀ α]6 οὗ ἴΠ6 οχὶ]ο. 
ΤΙΣ σοί σεάβοηβ ἔοσυ ἴῃ αῦονε νἱδν ἃγα ἴῃ 656 :--τ 

(4) 7 Θγεση δῇ εἰβονοσα Θρεα 5 1ῃ ἔΠΘΏΑΙΪΥ ἴοττηβ οὗ ἴῃς ΟΠαϊἄδοδης ; 
οτος ῥγεαϊοῖβ {πεῖς ονευς του. 

(δ) ΘΕΥ]α δηὰ ψοσάβ Ὀείσαῦ ἃ ντῖϊεσ οἴπογ ἤδη (ἢ 6 ῥσορβεί. 
(ἡ) Τοτα 18 ἃ ρτεαΐοσ Κπονϊθᾶρε οἵ Βαρυ])οηΐδῃ ουδβίοιηβ, οὗ ἴορο- 

δΙΑΡὮΥ, εἰς. [Β4η οουά ΡῈ Ἔχροϑοῖθα ἔτομὶ [Ἐγετι δῇ. 
7ο (4) Ψ͵ῈῸΘ ΤΏΔΥ ΓΙΤΕΡΙΪΥ : [6γοιη δ 6ἰσονθοσα 15 Ῥοϊηϊηρ οὐὐ ἴῃ 6 

ΟΠ] ἀδθδῃβς ἃ5 ἴῃ6 τηϊηϊβίοιβ οὔ Οοαΐἷβ νεῆροδῃσθ, δηά υὑχρίηρ ὉΡΟὴ 
᾿Ξ σουῃίγγσηθη ἴἢ6 ΠΘΟΘΘ5[{Υ οὗ γἹε] ἀὴρ ἰο πε. Τῆυβ Πα σου] ποῖ 
ΠΟΙ͂Ρ ΔΡΡϑδσίηρ 8ἃ5 ἱπουρῃ οὐ [πε (Πμαϊάδεδῃ 5:4ε, Ῥεὶηρ ορροβϑά ἴο 
[86 ᾿Υδ ϑρυθϑϑίοηβ οὗ Πἰβ σουηίσγτηθη, Ὠ]Οἢ Μεγ Ὀτϊηρίησ ῥα ϑῃτηθηὶ 
ἴπ [15 ἔοστη. ΑἸγεδαυ πόνγενθσ, υἱζ. ἰῃ σἤδρ. χΧχύ. 12, 26, 6 ἢανε 
ἴὰς [Πουρη5 οὗ  ῃ] ἢ [656 σμαρίουβ ἀγα [πε παΐυσαὶ ἀδνθϊορπιοηΐ. 
Το (6), ΤΊ 5.} 16, ἴο 54} (ἢς 1ϑαϑί οὗ 11, 50 οἱ οβεὶγ γεϑοιη Ὁ] 65 [γι δ 5, 

ἴδαϊ να σδηηοῖ βΌΡΡοβα 1ΐ ἴο Ὀ6 ἴΠ6 ὑσοάᾳοῖ οὗ δὴ ἱγηϊϊαίοσ, ννοσκίῃρ ἴῃ 
δοοοζάδησθα ψ]τ [86 [ΠΘΟΥΎ ἃρονε-τιθηἰοηδά δἱ ἃ ἀϊξίαπος ἴσο Γοσγιβα- 
Ἰεη. ΤῊ]5 15 σῇ ὮΥ δ ο ἢ ἃ ραβϑᾶρα 845 σῇδρ. 1. 5, "" ΤΉΘΥ 5041] δϑὶκ 
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(ΗΑΡ. 1. 7526 ἢγοῤἧεον γεραγάξηρ βαδγίέρηι. 

1--). «Βαδγίομ «λαζ, γαἶ μα 75 γαεῖ γείμ 7. 

ΤΩε ψοτά {μᾶῖ 1ῃ6 ΤΙΟΒΡ 5ρΡᾶκθῈ δραϊηδὲ Βαρυίοη σπᾶ 
δραϊηϑδὶ ἴῃς ἰαπὰ οὗ ἴῃ (μαι άδδης ΟΥ̓ Θγθηγδὴ [ῃς 

Σ΄ ΒΙΌΡΒΕΙ. 
ἼΘοΪατε γε διηοηρ ἴπ6 ηδίϊοηβ, δηᾶ ρυ 150, ἀπά 5εἴῖ ὕὉΡ ἃ 

δἰδηααδτγά : 

[6 μὰν ἴο Ζίοη ἢ μεῖς ἴδοες λίλεγιυαγά." “ΟΝ σεατίδι ΠΥ ΔΩΥ͂ 
ομα ῃοῖ ᾿ἰνίηρ αἱ [επιβαίθα γουὰ να βαϊὰ ζλεζλεγεσαγ ἰα ΒΏΘ Τ ὈΥ͂ 
Οὖσ ἰγδηβίαίοσβ ἢανηρ δοίι4 }}}} 580 τεηἀεχγαᾶ ἰξ ἴῃ ἴῃ6 Εηρ.  εῖβ. Ομς 
{π|||6 υπάἀδιρπεοά τους κα [815 15 τόσα σον] ποϊηρ [ἤδη εἰαθοτγαῖα ἀυρα- 
τηθηῖβ᾽ (323. Οορεῦι.). Α5 τεραγάβς ἴῃ6 ψοσάβ αὐυοϊεα 45 οἵ ἰαίεσς ἀδίε 

. ἴδῃ ΖΕαά εἰ κῃ 5 ἔτηθ, ἴῃ 6 σΟὨΙΓΔΙΥ σΔ Ὀ6 σΟΠΟΙ 5 νΕΙΎ 5μοῃ ἰπ ἴῃς 
οᾶ56 οὗ 680. 

Το (ὦ, Τῆς Κπον]εᾶρε ἤθε τείεσσεα ἴο 15 ποίμίηρ Ὀυϊ ψῃδΐ ταῖρῆϊ 
πδίυγα! γ Ὀς ἐχρεοϊβα ἴῃ {πὰ οᾶβ6 οὗ ἃ ρσορβεῖ ᾿ἰνιηρ ἴῃ ἰγεσυεηΐ ἰηίετ- 
οουγβα ΠΏ (ῃς ΟΠ Δ] ἀδεδῃθ, ἀπὰ ὙΠῸ τηᾶνὺ ὙΕΙ͂ ΡΟΞΘΙὈ]Υ͂ Βᾶνε δἸσεβαῦ 
Βρϑηΐ βουὴδ {τη ἴῃ Βαρυοη. (566 ποίβ οὐ Χἱϊὶ. ᾿-: 

Ιῃ ρόπεῖαὶ νὰ ἸΏΔΥ αὐὰ [Παὶ [Π6 ψογάϑβ οὗ 11. 51 ἄγε τη οἢ τόσα ἴῃ 
ασοοογάδπος ψ ἢ ἴμἢ6 πὶ δἷϊεοσ Νερυσῃδάποζζασβ ίωηπαεγέμς οὗ ἴῃς 
ΤορΡΙ6 ἴῃ 7εμο δ κ πι5 σεῖρῃ ἴμδῃ ἢ (ἂς ρετὶοά ὙΠΟ. [Ὁ] ον οὰ 15 
εἰεείγοϊίογε, αὐτιὰ ζαγῖπεσ ἴμαὶ [μ6 τηθηοη οὗ (ἢς ΜΠΡῈ. οὗ ἴηε Μεαξε "ἢ 
(11. 114,28) δῃᾶ ἠοῖ ἴμε Ῥεγβίδηβ, ἃ5 ἴπΠ6 σοπαυεσγοῦβ οἱ Βδδυίοη, Ροϊηῖβ 
ἴο ἃ ἔπη6 ΜΏΘῺ (ἢ6 ΌΣΟΙ ΡΟΟΥ τγὰ5 511}} 1ὴ [ῃ6 δϑοθῃάδηΐϊ, δπαὰ σοηβε- 
πε ηεν Ρυεοϊυᾶθβ [ἢ 6 σα ρροϑι το δπίεγίδἰ πο Ὀγ ἴῃοβ6 νῆο ψου]ὰ τηδίη- 
ἰαη [δῖ (Ὡ6 ῥγεάϊοϊοη ννὰβ πιδθ ΟἿΪΥῪ ͵υ5ὲ Ὀεΐοτα 115 (16 ]τηθηῖϊ. ΒΥ ἴῃς 
{6 οὗ {πΠ6 δοῖυδ] οἀρίυσε οὗ Βαργίοῃ (ῃς Ῥεγβίδῃης δὰ δοαυΐζσεα ἴῃς 
δϑοθηάδηου, δπὰ ἴῃς Μεᾶεβ, ἱπουρῇ ϑῃδγίηρ ψ] (Πδπὰ ἴῃ ἴδ 6 δεἰϊδοῖς 
δηᾶ [δ5 {016ΠΠπὴ0᾿ ψ»Πδΐ 15 μεστὰ ῥγϑαϊοϊθα, ρ]αγεᾶ Ὀπὲ ἃ Ξῃι  ογάϊπαῖα μαζί. 

ΤῊΪ5. ῬΓΟΡΗΘΟΥ͂ δραϊηϑδί Βαρυ]οη ἰογὴβ 8ῃ ἀρρχορτίαίε σοποϊυβίοῃ ἴο 
(ἢ 5665. Τὴδ ὩδίιοηΒ ἱτητηθαϊαίοϊν θοσάδηρ ΠΡου Ῥαϊεϑιίπο να Πδα 
{πεῖς ἑαΐο ἰοσοιο]ά, δηὰ [ἤδη [86 τῇοσο σοπιοΐο, Ὀὰϊ ποὴθ ἴδ6 655 15 1ῃδὲ 
Επηρίτα, ΜΏΙΟἢ 15 ἴο Ἔχθουῖϊα Οοαβ νϑηρθᾶπος ὑροὴ ἴμοτῃ, ἀεβιϊηεδὰ 
ἴῃ 115 ἴυχῃ ἴο [41]1. Απά [ἢϊ5, ἴῃ6 οἸϊπιαχ οὗ [π6 Ῥσχορῇδοῖαβ 
[οτεῖστι παίϊοῃβ, 15 πῃαυκϑᾶ ὈΥ ἴμ6 σταημάδυχ οὗ (6 ἱπιαροβ ειρὶογεὰ ΌΥ͂ 
[ἢ6 ῥσόρβμεί. 
ΒΑΡΎ] οη 15 ἃ ροϊάθη οὰρ, ἔτοσῃ ᾿νὨ]ΟὮ 411 ἴῃ δίοη5 ἢανα Ῥδθὴ οσοθᾶ 

ἴο ἀσίηῖς [86 μα οὗ ἀοά᾽ς ψτδίῃ (1. 7); Οοά Ῥγίΐηρβ ἰουίῃ ἔγοιῃ Ηἰςξ 
ΔΥΙΏΟΌΣΤΥ ἰῃ6 ψεᾶροηβ οἵ Ηἰβ ἱπαϊρηιδίίοη ἔοσ ΠῸσ ἀοβίσγαοϊίοη (1. 25); 
ΒΑΌΎ]ΟΙΩ 5 ἃ νοϊσδῃο ψῃϊοῆ 85 ρουτοά ουξ ἤδπιοβ Ὡροη 4}} ἴῃς παιϊϊοης 
τουπηά, δηᾶ ποὺ 5}41]] 1156] Ὀ6 σοηβυμπιοα, ΜΈ1]6 5786] {86 ρεορῖὶἊε οἵ 
Οοά 5141} δἱ Ἰεωρίῃ Ὀὲ ἀεϊϊνεσθα ἔγοσῃ ΠΘῚ Ὄρργθϑβοσβ δηά σχοβίοσεα ἴο 
ἢ6γ Ἰαῃά. 

1--. ΒΑΒΥΙΟΝ 5ΗΑΙ, ἙΑΙ1, ΑΝῸ ΙΘΚΑΕῚΙ, ΒΕΤΌΕΝ. 

2. “εἰ μῤ α εἰαπάαγα } ΪῸ τ α τΙαμάαγα, ἃ5 ἴἰῃ6 βρεεάϊεβδὶ ψἂὺ οὗ 
οΔἸΠὴρ αἰϊεπίοη ἴο ἴῃς πενν5. Ἷ ᾿ 
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ῬΟΘΙΙ5η, σημα σοησθαὶ ποῖ: 
ϑαγυ, Βαθυϊοῃ 15 ἰάθη, Βε] 15 σοηξουηάαεά, Μετοάδοῃ ἰ5 

Ῥτόκθη 1 ΡΊΘΟΘ5 ; 
ἘῈεσ 140]5 ἃ οσοηίουηᾶοα, ΠΟΙ ἱπλαρθβ δῖα Ὀσόΐζεη [ἢ 

Ῥίδςα5. 
ἙΟΥ͂ ουὖἱ οὗ {Π6 ποτίῃ [μετὰ σοτηθίῃ ὉΡ ἃ δίϊοη δραϊησὶ 3 

ΘΓ, 
ὙΜΏΙΓΟΝ 5411] τβαϊζα ἢδσ ἰαηα ἀβθϑοϊδίθ, 
ΑἸ ποηδ 584}} ἀν έ}} [ΏΘστΈ ῃ : 
ἼΏἬΕΘΥ 5}4]} τϑίῆονο, [ΠΟΥ 5}4]1 ἀδρασζί, Ὀοϊῇ τηδῃ δῃᾶ θβαβί. 
ΤῊ ἴθοβα ἄδγϑ, δηᾶ 1π [παῖ ΕΠΠ}6, 541 [86 ΤΟΚΡ, 4 
ΤὨΕ Ομ] άγθῃ οὗἉ [5γ86] 54} σοΐηςθ, 
ἼΠΕΥ δηᾶ [Π6 ομ]άτεη οὗ Γαδ τορείῃοι, 
αοϊπρ δῃά ψϑεριηρ : {Π6Ὺ 5}4]] ρΌ, 
Απμπά 56ὲκ {π6 Τοῦ {Ποῖγ αοά. 
ΤΠΉΘΥ 514}1} αϑὶς ([ῆ6 γᾶν 29 Ζίοῃ σι {ΠΕῚΓ ἔδοθς ἘΠῚ ο- 9 

ψγατα, 56 γ77ρ, 

Με... Ἡεγοάαελ) Τί ἴῃ ἢχθίὶ οἵ (ῃεϑ6ὲ να ἴπ6 βυη-ρσοά, ἣἢ6 γγὰ5 ΠῸ 
ἄουδι ἴπ6 5Δπ|6 8ἃ5 Βδ4]. [{ 15 τῆοσβ ᾿ἰἰκοὶν ἤόνίανοσ ἴμαὶ ἢ 15 ἴο θὲ 
ἸΔεπιϊβεα σὰ Ταρίϊοτ, ἀπὰ ταὶ Μεσγοάδοῃ 15 ποὶ ἃ ἀϊβιϊποι ἀδιῖγ, θὰ 
ΟἾΪΥ Δποΐπου πᾶηθ (ρου ρ5 ΟΥΡΊΠΑΙΙΥ ἃ {116} οὗ Βε]ὶ. Ηδξ ννὰβ 1868 
συλγάϊδη αἰνηϊν οὗ Βαρυίοη, Ὀὰΐ ὑπάθσ (ἢ6 ἤδπια Μεγοάδοιῃ (Μασγάυὶς 
οὗ ἴδε συμοιοσμηι ᾿ΠϑΟΥΡΙΟΏ5) ἄοαβ οὶ βεεῖὰ ἴο αν θθεὴ ΨΟσβῃρρθά 
1111 [Ὡς της οἵ Ρὰ] δηά οηναγάς. Τα :ηβουὶρίϊοηβ οὗ Νουα ΒΔ 6 ΖΖαυ β 
τἶτηθ βρεαὶς οἵ Ὠΐτῃ δ5 “"ἴῃε ρυεαῖ ἰοχά, [86 ββηΐογ οὗ [6 ροάϑ, ἴπ6 πηοϑῖ 
δῃοῖοηῖ ἢ Ηἰπ5 Ὠᾶτηβ 15 σοηίαϊ δα ἴῃ (Πδΐ οὗ ἴνγο Βαδυ]οπίδη Κίηρϑβ, Εν]]- 
Μεσοάδοδ, βοὴ οὗ Νερυομδάποζζασ (111. 321; 2 Κιῃρβ χχν. 27), δῃά 
ἹΜΜεγοάδοῃ- Βαϊίδάδῃ (ταδυρίη οὗ 2 Κίῃρϑ χχ. 12; 15. Χχχίχ. 1). 

ἧς «ογιγοτγιαφά...αγὲ εογγομγια σα ] ὃς ΔΒ δταθᾶ... α7γὲ ΘΒΒΘταθᾶ. ὙΤῊΘ 
ννογᾶβ “140]5᾽ δῃηά “᾿πραροβ᾽ σψου]Ἱὰ θα Ὀείίοσ ἰγαηϑροβθά ἴῃ ἴῃς Εηρ. 
γεῖθ. ΤΒο ΗΘΌ. ἴοτ [ἢ Ἰαϊζεσ 15 ἃ ἴθστα οἵ σοηϊθῃιρῖ, ταθδηΐηρ ᾿ἰ[ΈσΆ]]γ, 
νν αῖ ΤΥ Ὀδ τΟ]]οα δροιυῖ, 56}η561655 ἰορβ ΟΥυ[ τη 05. 

8. οπέ οὗ 1.4 »ογέλ] ΤῺ Μεάο- Ρεγβίδῃ Εταρίσα 5 τηθαηί. Μααϊΐα 
ν 85 πουίῃ-γεϑὶ οὗ ΒαΌυ]οη. 

εσγεεζζ 29] ΤῊϊ5 δῃά ἴῃς Ϊαϑσὶ ἴνγο νοσὺϑ οὗ (ἢ νϑῦβα (58.411 σεΐηονε 
..584}} ἀδρατι Ἶ Ψ01}1 6 πῆτε Τόσο] 85 ν76}] ἂς 1116 γᾺ}}}7 ταπάδτεα ὉΥῪ 
τε (Ρτορμεῖς) ραϑὶ (ἀαζᾷ οονς με... λαυε Με... αγ6 φρο»). 

Ἡλεεζ «λαϊ ν»ηιαζε] Τὸ «λαΐ γηαξε. 
4. Τδαε ονοτίῆτον οὗ Βαυ]οη 5411 Ὀ6 [ἢ 5Ξ'σῃδὶ ἴοσ [86 ἀδ᾽νεσαμος 

δῃὰ τεϊυχῃ οὗ ἴῃς ἘΞ οἵ σοά. 
Ζάεν αμά :}εὲ ἐλ άγερ οὗ δ μάαλ ἐορείλ.7} 866 “ἢ. 11. 18 ψ ἢ ποία. 

. Οοΐρρ' αμα τυεεῤέγι : “δεν σλαἰ ρ0] ΤῊ σο]οη 5Βοι)ά Ὀκ ρῥ]δοβὰ Ῥείΐοτε 
οί. ΤΆΘΥ͂ Β}811 5Ὸ ὮΡ ὙΘΘΡΙΠρ᾿ 88 ΓΠΘΥ͂ 5Ὸ. 

δ. 779» 5λαϊ αεὲ ἐδλε τυῶν 19 Ζέογε τυ ζ ἐλεΐγ ζαοὸς ἐληλογευαγι) ταοτθ᾿ 
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Οοιηθ, δηά ἰεῖ 5 7ο᾽π Οὔ ΓΒΘΙν 65 ἴο [8 ΓῸΒΡ 
75 ἃ Ῥετρείυδὶ οονθηδηΐ σέ 5841} ποῖ ὈῈ ἑογροίίβθη. 

6 Μὲ ΡῬθορὶβε δαίἢ Ῥεββϑὴ Ἰοβί 5ῆ66ρ : 
᾿ ὙΠΕΙΣ 5μερῃογας ἤᾶν οδυδβεα ἴπρθῖ ἰο ΡῸ ΔϑίΧδΥ, {πῸῈνῪ 

ανο ἰυγηδα [610 ἀνΑῪ 92: [Π6 του 818 : 
ΤΠΟΥ μάνα ροηθ ΠῸΠι τηουηΐδιη ἴο Ὠ1]], 
ΤΠΘΥ ἢάνα ἰοτροίζθῃ {Π6}Ὶ ΓΕΒ] ρ Ό]Δς6. 

) ΑἹ] [δαῖ Τουπηὰ ἰμδ6πὶ ἢανα ἀενοιυτεά {6 : 
Απᾶ {πεῖν δάάνθυβασιθβ 5814, γε οβδηά τοί, 
Βεοδιβα ἴπῈῪ να βἰπηθα δρδιηβὶ ([Π6 ΓΟ κΡ, ἴἢ6 ἢαθ114- 
οῃ οὗ Ἰυβεςς, 

Ἐνθη {ῃ6 ΤΟΕΒΡ, [δ6 Βορδ οὗ {πεῖν ἰδίῃ οῖβ. 

8---κ6ό. Ολαίάαεας Ἐχιζαξίογ οὐε᾽ 7 γαο σλαΐί δε φωρζελεί. 

8 Ἐεπῖονο ουΐ οὗ [86 τηϊάσιὶ οὗ ΒΑΡΎ]οη, 
Απά ῥὸ ἔοσίῃ ουξ οὗ [πε Ἰαπὰ οὗ [6 Ομαϊάδθδῃβ, 
Απά Ὀδ 85 [86 ἢδ ροαΐβ Ὀοίογα ἴῃς βοςκϑβ. 

ο ἘοΥ]ο, Ι τολὶ ταῖβε δηα οδιι56 ἴο σοπὴθ ὉΡ ἀραϊηϑὶ Βα υ]οη 

ἴον γ, 7Ζ.εν σλαϊ,εηφιΐγε αδοιοξ Ζίο» ; 10 ἐς ταν ἀϊλεγιυαγα αγε ἐλεὶγ 
7) ες ἐμγμεά, Ἐοσ ἈΪΘΣ ΨΧΑ͵α 566 ᾿ηἰσοάαςίοσΥ ποῖα ἴο (Πἰβ ομαρῖοσ. 

6. λὲν λανε ἐμγμεαά ἐδερε στυαν ογε ἐλέ τπομρίαΐ5)] 1 νὰ Κα ἴδε 
Ῥτεβεηΐ (Μαββοσεί!ο) ἰοχί 1ὰ ἴῃς ΗΘΡ., νἤοτα όσσανεσ [6 τοδαϊηρ ἰβ σΕΥῪ 
ἀουνία], να 5ῃου 4 σαῖθοὺ τεηάθσ οἱ βοάποῖτπα τιοὰππῖδίμδβ, ἰο Ὀ6 οοη- 
προϊοα ἱτηπλοαϊδίεἷν ψΠ ἦμανα οαυβδεα ἴΠδπὶ ἴο ρῸ ἀϑίγαγ. 78ε τείειες- 
ἐηςε 5 ἴο ἴπ6 τηουηϊδίηβ 85 ἴῃ ἔανουτίία 5εαΐβ ἔοσ Σά] δίσυ, απὰ ἴο ἐπεὶσ 
δητοϊηρ ᾿μἤπδησς 85 5 ἢ ὉΡΟΩ [Ώ6 ΡΘΟΡΪδ. 

7Ζ΄εν λανό ρύρ6 ἡγοηε »ιομηιέαϊγε ἕο ἀξ 1 ἸΏΘΥ Πᾶνα 5ΙΤΩΡΙΥ ραϑβεὰ ἵτζοτῃ 
ομς ἰἀοϊαίτουβ ρεαβυσε ἴο δποΐμευ. 

γερίζηρ᾽ 2ίασε) Ἰλιεταῖν, εγομολέσ' ῥίαεέ, ἰμ 6 Το] ἐῃ ψΒΙΟἢ [ΠΕΥ 5δου]ὰ 
116. 

1. δε ογεραῖ πο] Ἐσοσ [5 ψοσζά 5εαὲ ποῖΐδ οἡ 1. 3. ΤῈ δΠεΙΩΥ 5 
ὈΪεα ἰ5, 15γ86] 5 ΠΟ Ἰοῆροῦ ΒΟΙΪΥ ἴο (86 Ι,οτὰ; δπϑὰ ἴῃυ5 ᾿ξ ἴδ ὯῸ βδο!αρε, 
τῃουρὴ Μὰ ἀενουχ ΠΟΥ. 

ἐλε λαῤίϊαζίογε οὗ 7εδ 1.4] ΤὨδ βατθ Ἐχργθββίοη 15 υβεά οἵ Τεσυβαῖεπὶ 
ἴῃ ΧΧΧΙ. 23. 

8-. 18. ΟΗΛΔΙΡΑΞΑ᾿ 9 ΕΧΟΣΤΑΤΙΟΝ ΟΥ̓ΕΒ ΙΘΒΑΞΕῚΙ͂, ΞΗΑΙ͂Ι, ΒΒ ΡΟΝΙΘΗΕΌ, 

8. Ηανίηρ ἰο]4 οὗ [πε τερεπίδησε οὗ 15γϑεὶ, δῃὰ οὗ [μεῖτ κυ ἤευηρβ ἴῃ 
[Ὠ6 Ιαηὰ οὗ οχί]θ, 6 ποὺν 64}15 ροη [ἢδ:λ ἴο 5εἴ ουξ υροη [πεἰσ σεϊυσῃ. 

ΒαδνγνἼρῃ"} 886 ποΐδ οἡ νϑσ. τό. 
ὅε ας {δε ἦε ροαΐ:] Ξἰτῖνα Ἔδο ἴο ου δὶ ρ Εἷς ΠΟΙ ΟΙΣ ἱῃ γΟῸΓ δ᾽ δου 

εὐ Ἰ0γ. Α Ὀεοζίοσ τοδάϊηρ ρεύῆαρθ 5, ἐξέ ἑλόνε σὸ Τογίλ.. «ανα ἐκεί 
ἔΜΦΡΣ ὅε... 

9. γαϊ5ε] ΔΙΎΤΘΊΚΘΣΙ. 
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Αἢ 4556 ]γΥ οὗ ρτεαΐ πδίϊοῃβ ἴγοσῃ [ῃ6 ὩΟΤΓ σΟΌΠΌΥ : 
Απά {πΠεγ 58.411 βεὶ ζλερισεέζές ἸῺ ΔΙΤΑΥ͂ ἀβαϊπϑί ΠΟΙ; 
Ἑτοτὴ [ΠΘῆσ6 506 5}4]}] Ὀ6 ἴἀΚ6ῃ : 
ΤΠοῖγ διτοῦβ σὐσί δέ 85 οὗ ἃ τοὶρῃςγ Ὄχρετί γπαπ; 
ΝΟ 58}4]] χεΐυσῃ 1π να. 
Απά ΟΠμδι δα 8}4}1] Ὀε ἃ 5Ρ01]}: 
ΑἹΙ μαΐ 5ρ01} ΘΓ 5.41} θὲ βαι5ῆ64, Ξαἰτἢ ἴῃ 6 ΤΙΟΒΡ. 
Βεοδιιϑ8 γε ψεσα ρα, Ὀεοᾶυδα γα τε]οὶςεά, 
Ο γε ἀδδίτογεβ οὗ τηΐηθ  μεγιίαρε, 
Βεοδυβθ γ6 876 ὅτοόονῃ ας ἃ5 ἴῃ 6 ΠΕΙΐοεΥ δ ρτᾶ58, 
ἈΑπὰά θεὸν 45 Ὀ1}]ς -. 
ὙΟΥΥἿ τοῖο Γ 504} Ὀ6 5οῦδ ςοηίουπάεά; 
586 (παῖ θᾶτα γοι 5}4]} Ὀ6 Ὡδϑῃδιηβά : 
Βα], ἐμ6 πἰπάοχτηοβί οὗ (ἢ 6 πδίοηβ 
ὁ αζ δὲ ἃ ΜΙ] ἀθτηθ55, ἃ ἀγ ἰαπα, δηά ἃ ἀδβετί. 

αρε ἀτεενηδὶν οὗ σγεαί παΐοτι 5} ἴῃ 6 Μεάο- Ῥεγβίδῃη Ἐτωρίγε. ὅες ἴῃς 
πδη65 οὗ ἱπαϊνϊἀ ἃ] παῖοη5 ο ΒεΙρεά ἴο σογήροβε ἴΐ ἴῃ 11, 27, 28. 

ἐχρεγέ να} ὙΤῊΪ5 ἰβ τῶῦοι Ὀεϊίετ (μὰ [πε τεδάϊπρ ἴῃ τς Επρ. 
ΤΩΔΙρΊη, νἱΖ. δε ίγογοῦ,. ἴΙ͂τ ἴῃ ΗεΡ. (δε ἵἴνοὸ ἀϊῆεν Ὀγ ἴῃς ρΡοβϊοῃ οὗ ἃ 
ἀοί. 

πορδ σλαΐί γε: 472] Αὐτονβ ἀο ἠοῖ ἴῃ ΔΩΥ͂ οα56 γείυσῃ, 85 οεβ 4. σ. ἃ 
βοσά. Τμεγείοσε ΜῈ ΤΩΔΥ ποῖ οἡ [Π6 ΔηδορΥ οἵ [Πε ἐχργεββίοῃ οοῃ- 
ἰαϊηδά πῃ 2 τα. 1. 22 υπάεχοίαηα πορό οἵ [86 δἴζοννβ, Ὀπϊ ταῖμοσ οὗ (ῃς 
ὙΑΙΤΙΟΥΘ. 

11. ὙΤΠὶς νεῦβα 15 ρσοῦαθὶν ἰο Ὀ6 σοπηροίοα ἢ (ἢ Ργεοθάϊηρ, δηὰ 
(πυ5 ρῖνεβ ἴΠ 6 τεάβοη ΨῊΥ ΟΠα]άδεα 5 ἴο θὲ 5ροϊϊεὰ. Α ε 5Βῃου!ὰ ἴδπδτε- 
ἴοτε τρακε νεῖ. 12 Ὀερίῃ ἃ Ὡ6 Ὁ βθηΐθησα, πὰ ποῖ ἔουπὶ ρατί οὐ [1.15 οῃβ, 
ἃ5 ἴῃ {πε Ἐπρ. ψεῖβ. 1 οἡ [ῃ6 οἴπεσ μαμὰ ψε τείαϊη {Π6 ρυποίυδ- 
ἴοπ δἀορίεα ἰπ οὐΥ εῖβ., ψε μαά Ὀεβὶ τϑηάθσ ποΐ βεραμεςθ Ὀὰΐ 
πμλονρῆ. Τῆς νετὺβ ἴπ (6 ΗεΡ. ἀγὲ ἴῃ (Πς ἔξηι. βίηρ., Ὀαϊ ἤανε Ὀεξῃ 
αἸϊεγεά ἰο {πε ῬΙυγαῖ ᾿Ὠγουρἢ ἃ ἔδί]υγε ἴο ρεγοεῖνα (πα {ΠῸ ἔοστλεσ τηϊρὶ 
Ὀὲ υδεά οὗ (ῃς6 ῃαϊΐοη. ἴῃ [186 ΕὨρΊ 58 μόνενεσ να πυδὶ Κεορ ἴδε 
Ρίαγαϊὶ οα δοοουηὶ οὗ ἴῃς ψοχά “ ἀδβίσογεσϑ. 

εἶε:170}67.5] Ὁ] Π ἄθσοσβ. 
ἄγε ργοιῦ 7α}) 108}. 
αἕ 27.452] Ὀεϊίεγ, ΠΣ ΒΡ. ὙΠε σοτητηδηάᾶ ποΐ ἴἰο τηυτζί [88 τηουτῇ 

οὗ (δς οχ {μαῖ ἰγοάδ οιἱἽ ἴ[ῃ6 σοτη (Πδαΐ. χχν. 4) νου Ὀτγίηρ δρουϊ 
5ρθςοῖαὶ ρἰαγίι]ηθ55 οἡ [ῃ6 ρατί οὗ [ῃ6 δηΐϊτηαὶβ ἴῃ πι5 ἀπυβαα} } 77 νυ 6]] (δά. 
δα ας ὀμ2|5] ἈΘΙΘῺ 88 βίθοάβ. Εὸσ [Π6 1αϑὶ ψοσζὰ 566 ῃοΐα οὔ 

1}. 16. 
12. οὐη)οιραζα } ΒΔταΘᾶ, ἃ νοστὰ οἰ οβεῖν ακίῃ ἴο [μδῖ υϑεα νῖσα ἴῃ 

νεΥ. 2 
«λαϊ δε αεἦαγικα] ςλαϊϊ ὈΤΒΆ. 
116 ἀϊμαδγημοοέ ὁ 1ἀε παίΐομις σλαΐ ὅε...} τὐπες 8116 5131] ὍΘ 2.4 

ἀίμαάεγηιοεί οὔ ἦε παζίομς, α τοί ογμέος, ὦ ἀδεέγί, απα ἃ τυαςίς. ΒαΌγϊοη, 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ 21 
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Βεοδυβα οὗ {π6 στταῖῃ οὗ ἰῃ6 ΤΟ 1ἴ 5}8}} ποῖ Ὀ6 1ηΠ8- 
Ὀι64, 

Βυϊ 11 5411 θῈ ψΠΟΙΪΥ ἀδβοϊαΐθ : θυθῖγ οὔθ [ῃδὶ ροϑίῃ ὈΥ͂ 
ΒδΌΥ]οη 5841} Ὀ6 δϑιοηιβηθα, 

Απᾶ ἢ155 δὲ 411 ἤθσ. ὈΪαριιθβ. : 
Ῥυὶ γόδεγεεῖνες ἴὰ Αυταν δραϊηϑὲ Βαυγίοη τουπᾶ δρουΐ: 
ΑΙ! γρ τὲ Ὀθεπα τς ον, βΒῃοοί δἱ Πεδῖ, 5ρᾶτε ΠΟ διτσοῦϑ: 
ἘῸΥ 586 δαίῃ ϑπηεξα δραϊηβὶ ἴῃ6 ΓΟΕΡ. 
δου ἀραϊηδὶ μεσ τουηᾶ δὺϑουΐ: 
ΘΠ6 Βδίῃ, ρίνεῃ Πεὺ Παῃᾶ : 
Ηδετ ἰουπμάδιίοηϑβ ας [8] 16, ΠΟΥ νν 4115 αὐτὸ [σον ἄονηῃ : 
ἘὸΥ ἴἴ ἐς ἴ[ὴς. νεηρόδηος οὗ (ἢ8 10 ᾺΡ : ἴακα νϑηρϑᾶηοα 

ὍΡΟΙ ε; -: 
Α5 586 Βα[ἢ ἄοῃβ, ἄο τηἴο ΠΟΥ. 
(υΐϊ οἵ τὴς δονεσ τοπλ ΒΑΌΥ]ΟΏ, 

-- 

ἉΠΙΟΝ ννᾶ5 85 Ατηδὶ οἷς οὗ οἱὰ (Ν τπΡ. χχῖν. 20) "(δος ἄγοι οὗ ἴδε ηδίίους,᾽ 
5}8}] πον ἴακε με Ἰονεβῖ ῥρίαοα. 

.18, Εογ [ῃε Ἰδηριιαρε οἵ {118 νεῖβε 56ὲ6 σμδρϑ χυὶὶ. τό, χίχ. 8, 
ΧΠχ. τῦ, ὙΠ ποῖσϑ5.. : 
14, ΒΑΡΥΪΟΠ 5 ἐῃειηϊεβ ἅσα σα] θα ὑροη ἴο Ῥερὶῃ [ἢ 5ἷαρα, δπὰ {παὶ 
[86 Ρἱοΐαγα τὰν ὈκᾺ [26 τοῦθ σιαρῃϊο, πὰ διοῆετβ ἴῃ Ῥαιι ου τ ἃτα 
Δαἀαταββεά. ἘΣ ἐπ 

. 1δ. δλομῇῆ Ἐαΐῖδε ἴῃς ὑδῖι]6 οσγ. πάτα τῇ 
᾿ σ΄ε λαΐλ ρίνερε λέγ λαρα ΤὨῊϊΪϊβ ἐχργοϑϑίοῃ ἀδηποίθϑ 20 γηιαξζε αρε ἄργεί- 

γ6711, ὀαγραῖι, αὐνὰ ἤδθηςα 2 σόν» ογεσείζ, 115 ΡΡ]εδιίοη 15 1] υϑἰταῖοα 
ὈΥ ἴῃς [Ο]]ονηρ ραβϑᾶρεβ: Οδῃ. χχῖν. 2, ΧΙν. 29; 2 Κίηρϑ Χ. 15; 
1 ΟΒτοῦ. χΧχὶχ. 24 (ἸὩΔΥΡῚ); 2 Οἤζοη. χχχ. 8 (ἸΠΔΓΡΊ) ; ΕΖτὰ χ. 10; 
1,δτὰ, ν. 6. Οοιηραζε ἴῃς 1, αἴ Ρῆταβα γραγης ἀαγέ. 
)ρηρμάαϊϊο»5] ταῖμεσ, σηῤφογίς, Ὀδυθιθσλοαῦδβ, [μὲ οα ννΒὶοἢ (δὲ ΟἿ - 

Τεβίβ Πεὺ βίσθηρίῃ : 80 ἴῃ6 ϑερίπαρίηϊ. 
λέγ τυαίς αγε ἐλγοτο» αοτυμ) ΤῊΐ ψγὰ5 ποῖ ἄοπμθ ὉΥ̓ Ουγαβ, πηῸ 

Θηϊεγεά [πε ΟΥ̓ Ὀεηθαῖῃ [Π6 νγ8}15 Ὁγ με σῖνεσ θεά, αἴτεσ ἀϊνεσγιηρ ἴῃς 
βίγεαιῃ. [{ [Βεγείοσε ροϊῃΐβ οῃ ἴο ἴῃς ἰαΐεσ οδρίυσε οὗ Βαρυίοη Ὁ. Θαγυϑ, 
80 ““ανίηρ Ὀεδοομλδ τηδϑίοχ οὗ ἴῃς ρἷαςβ, ἀεϑίσογεα [ἢς ννγ8]1}, δῃὰ ἴογε 
ἄονγῃ 411 [η6 ρσαῖεβ ; ἔου Ογγὰβ μα ἄοῃδ πεϊῖπεσ ἴῃ οπε τοσ ἴμε οἴ μοῦ 
δὴ δε ἰοοὶς ΒΑργ]οη.) Ἡετγοά. ΒΙ]κ. 11. 1590 (Εαν}].). ὅεὲ πονγενεῦ 
Ιλανν]]θοὴ 5 ἡοῖθ, ϑμενίηρ [δὶ Ὀσεδοῆαβ ἴῃ 1.6 νν4}} ασὰὲ 41} {παῖ οδῃ 
Ὠδνε ὈΘΘη ὨδΙα τηδϑδηΐ. 
22 : ἐδε νεριρεαηε ΟΥὙ 164 1.0γ4] Ὀδοαυβα ΒΑΡΎ ]οη 85 δῇ] οιεὰ Ἡ 15 

ῬΘορΡΙα. 
16. Ομὲέ Οὗ 14ε τοτυεν 7γογε Βαδγ]ο}] Α5 ἴῃς νοσζά υβϑὰ 15 Βαδγΐοη, 

ποῖ (μαϊάδθι, ἰἃ μᾶ5 Ῥθθὴ ἰμουρῆὶ (παῖ ἴἢ6 τεοίδσοπος 18 ἴο ἴδε ἰαῦρε 
5Ρᾶσεβ ΨὨΟἢ γα Κῆον γαγα σαβογνεα ψ] ΐπ (6 ΟἿ ἔοσ δρτίουϊαγαὶ 
μὰ Ῥαβίοσαὶ Ῥύγροβεβ ἴῃ οαβα οὗ βἷθρε. [{ ἰβ ὑείζεσ ἤονγανοσ ἴο ἰδ κα 
“Θαὸγίονε (5 ῬΥΟΌΔΟΙΥ ἴῃ νεῖ, 8 αρονυς) ἴο 6 εααίναϊςηϊ ἰο Βαδγ]οδΐᾶ,᾿ 



"τι τατααη 

νν. 17--τ6. ΤἸΕΒΕΜΙΑΗ, 1, 323 
παν. δ συσδην στον. ΕΘ ἐπ σι ἐπ ΘΕ νον Υ5Ξ αν σ ΘΙ 5 ασαΞροσορ  τοτταθσεν Ἰσυααου σου: δ 

Απά τὰ ἰῃδὶ Πδπα]οίῃ ἴἢ6 5 Κ]6 1 [6 6 οὗ Ὠαγναϑῖ ; 
ἘΔτ ἴδαυ οὗ [πΠ6 ὀρρταϑϑίῃρ ϑγοσά 
ἼὝΠΘΥ 5841} [ΠΥ ἜΝ ΕΤΥ Οὔδ ἴο ἢΪ5 ῬΘΟΡΙΪδ, 
Δῃηά [Π6Υ 5}4}1} δα βυθῖυ οὔβ ἴο ἢ15 ονῃ ἰδηᾶ. 

17---2Ζο. ἴλεϊε 2ωρμέεληιόηξ ἧς φογεε 707 Βαῤγέοη, Ζ 6ε:97α- 
0» αηα δ ογρίνεριοος λα ὅς ἐζ6 2οΐ οἵ 75γασί, 

15746] Ζς ἃ βοδί(εσθα 5ῇξερ ; 17 
. Πα Ἰοπ5 ἢανε ἀνθ ζ27ε ΔΎΤΆΥ : 

ΕἸχβῖ [Πῃ6 Κιηρ οὗ Αβϑυστία δαίῃ. ἀδνουτεά ἢϊτ ; 
Αμά Ιαϑὲ (15 Νεθυοῃδάτεζζασ Κίηρ οὗ Βαδυίοη διδίμ΄ 

Ὀτόκθῃ ἢ15 θΟΠ65. 
Ὑπδετχείοσε τῆς βαϊϊῃ ἰῃ6 ΤῸΟΒΡ οὗ Ὠοβῖβ, ἴῃς Οαοά οἵ 3 

151861 ; 
ΒεΒοΪά, 1 τυ Ῥυῃιϑἢ (ἢ 6 ἰἰηρ οὗ Βαδυίοη δηά ἢ15 ἰδηά, 
ΑΞ 1 ᾶνα ρυῃιβῃεα [δε Κιηρ οὗ Αβϑυσῖδ. 
ΑΠΑῚ Μ1}} Ὀτίηρ 15τ86] ἀραὶ ἴο [15 ὨδὈϊ αἰ] οη, 19 

γῆ ο56 (οι 1 Π}} 15 ἰἢ5 ἀεοου Βα α Ὁγ Ἡογοά. ΒΚ. ;. το3 (ν].}, ““1π ρταίῃ 
ἦϊ 15 80 ἔπι {Ὁ 85 ἴο γ͵6]4 σοϊῃσαοη ἴνοὸ πυπάτγεά-ἰο]α, ἀηα ψ ἤθη ἴῃ 6 
Ῥτοάυοσίίοη 15 (6 ρστοαίοδῖ, Ἄνθη ἴγοα πυπάτεα-[ο]4. Α5. Ογχιβ νγ85 
ΟΔΓΘΠῚ] ἴο βσρᾶσε ἴῃ6 σουμίτυ δῦουϊ Βαῦγίοη, {μῖ5 ἐεαΐασε οὗ ἴῃς δἰίδοϊς 
ΤΩΔΥ͂ 450 ροϊηΐ ἴο ἃ Ξβιιδεεαυεηῖ 5ίερε (ϑεε νεῖ, 15). 

“Ἰ.216] Ὀεῖίοσ ἤδη [ἢ6 τηδτρίηδὶ σεγέλε, 45 ἃ 5118}1} ἱπϑίπυτηθης 15 
τηδδηῖϊ, βιιοἢ δ5 νγ)ᾶ5 υ5εα ἴογ ουἰηρ σγαρεβ (7οε6] 111. 13). 

Ζλεν σ“ἀαϊ ἐεγπ...} τἀ Κϑὴ ἴτοτη 15. Χι. 14. ὍΠα ΤηοΠΊΡοῖβ οὗ ἀϊβοτγεηῖ 
ςομαϊποτεα πδίΐοηβ, οι ΝΕΡΟΟδάἀηθΖζασ μαά ὑὈγουσῃΐ ἰὀρείμοσ ἴἰο 
βεσγνιιαθ 1η ΒΑΌΥ]οη, 5041} θὲ ἔτεεά. ᾿ 

11---20ό. ΔΝΗΙΙΕ ΡΟΝΙΒΉΜΕΝΤ 15 ΘΒΕΘΒΕΕῸ ἘῸᾺΚ ΒΑΡΥΙΟΝ, ἘΕΒΤΟΒΑ- 
ΤΙΟΝ ΑΝῸ ΕΌΒΟΙΨΕΝΕΒΘ 5841, ΒΕ ΤῊΗΕ [ΓῸΤ ΟΕ ΙΒΘΚΑΕΙῚ,. 

11. ΤἼΒο ρεξορῖὶε οἵ σοά ἂζγὰ {πὲ ἃ βίσαυ 5ῆξεερ, ἀπίνθῃη ΒΙῸΣ δηά 
ὙΔΙΒ ΟῚ δηᾶ ρῥγεγθά ὕροη ὈΥ βάναρε Ὀεδϑβίβ. 

ζλε ἤο»5] 1018. 
.,3,γεὲ ἐλε ξέγιρ' ο7 ““εγγία λαΐλ ἀφυοιγεα ζϊ»:] ἴλ 9 τὺ (1101) ἀθνοισοᾶ 

Δῖτοι, (Θγ 61) [86 Κίπρ' οὗ Αβϑυτδ.. 
σα ας: ἰ... ὀρ») πιὰ 0.18 οπ6, 086 1480, δαί... (Θνγ 691) ΝΟΌΣ ΖΑ Σ 

κὶπρ οὗ ΒΑΌΨΙΟΣ. Τα ΡΘΟΡΙΘ, [που ΡὮΪΥ νεαϊεπθα ὈΥ [ἢ6 γγδῖβ τ ἢ 
Αξϑγτστία, δῃὰ ΌὈΥ ἴῃ6 σδρίν οὗ ἴῃς Τεη Τυῖρεβ, μᾶνε αἴογννατάβ μδὰ 
(86 [δ ]6 τειηηδηΐ οὗ {ΠΕ6ΙΓ σι σθηρΊῃ οτυθῃθά δἱ ἴῃς μαηᾶβ οὗ Βδρυ]οῃ. 
Αϑϑυσγῖία γγὰ5 ἃ στη ϊσυ Ετηρῖτο, Βαϊ ᾿ξ Ὧδ5 δἰτεδαυ ραϊὰ ἴῃ8 ὑῬεῆδ] ἴοσ 
ϊἰ5 ΘΙ ἰοννατάβ ἰἢ6 Ρεορὶα οὗ σοα. ϑυςῇ ἴοο 5141} ΡῈ {ῃ8 ἔλίε οὗ 
ΒΑΡΥ]οΙ. 

19. λαῤΐἼῥαϊο21] Ῥδαβίατο-στουπμᾶ. ΤΉϊ5, 116 δὴ δα Δ ΠΥ δοσυγαία 
τεηδεογίηρ οὗ (ῃ6 ΕΗ 0.) ἀσοοτάβ Ῥείϊεσ ἢ 1μ6 ἤρατε οὗ ΒΡΕΘΟἢ ἐουπά ἴῃ 

21---2 



. ἬΝ 

324 ἸΕΚΕΜΙΔΑΗ͂, 1. [νν. 2ο---23. 

Ἀμπά ἢδ 5}4}} ἔἐξεὰ οἡ (λγηδὶ δα Βαβῆδῃ, 
Απά ἢϊ5 50] 514}} θὲ βαι5ῆεα Ὡροὴ τουπὶ ἘΡὨγαϊτα δηά 

αΠ]εδά. 
..ὦ [Ιη 1Πο86 ἄδγ5, δηά ἴῃ [δϊ {ἰτλ6, 5α ἢ ἴῃς ΤΟΕΡ, 

᾿ς ὙΓΒ6 ΙΠ]]ΌΠΥ οὗ 15γ86] 584}} 6 βουρὰῇϊ ἔοσ, δηὰ ζἤεγε «αὶ[ 
ὅς ἈΟΏΘ ; 

ἈΑπά ([ἢδ 5ϊη5 οὗ Τυἄδῃ, δηα [ΠΥ 5}4}} ηοΐ Ὀ6 ἰοιιπά : 
ἙΟΓΣῚ Μ{1}} ρατάοῃ ἴθ Ποπλ 1 σόβεσνα. 

21---.22. δαδργώρ», ὀοίζ εἷΐν απ εὐμρένγ, ἧς λοῤείσεσίν ἀρο»πε. 

ι΄ ΘΟ δραϊηϑί (6 ἰαπά οἵ Μετγείῃαίπ, ὄύερ ἀραϊηβῖ 1ξ, 
Αῃα δραϊηβὶ ἴῃς ἸΏΒ] Δηΐ5 οἵ Ρεκοά: 
γναβίε δηά υἱἱευγ ἀδϑίτοΥ δέζογ ἴΠετὰ, δα ἢ ἴῃς ΤΟΒΡ, 
ἈΑπά ἀο δοοοτάϊηρ ἰο 41]1 [ῃδἴ 1 ἢανε σοτητηδηεᾷ [ῃ66. 

:. Α βουηά οἵ ὈΔ[{|6 ἐς ἴῃ [ῃ6 Ἰαηά, : 
Απὰ οὗ ρτεαΐ ἀεβίσυοίίοη. 

.3 ΗΟΝ ἰ5 [πε Πδιωσηοσ οὗ ἴῃ6 ὙΠΟ] φασί οαΐ δϑυμάθσ δηὰ 
Ὀτοκοη ! 

τῆς τειιδϊηάεσ οὗἩ ἴῃς νϑῖβθ. Τῆς ραγίβ οἵ ἴῃς Ἰαπὰ ψϑιος [Ο]]ονν ατα 
Οἤοβθῃ 85 ἴδοβα νυ] ἢ νοσα τηοϑί ργοάποίνα. 

20. 79 Ἰλοιε ἄαγς ἀγα ἐγ ἔλα ἐἐπι6] ἴμ6 ἔοπηυϊα ἴου Ἰηϊτοάδυςίησ ἃ 
ῬΙΟΡΉΘΟΥ ὙΏΙΟΙ Πᾶ5 ἴο ἄο ψ| τῆς {ἰπι6ὲ5 οὗ (ῃῆ6 Μεββϑίδῃ. (οτὰ 
Ἠοΐδ. ΟὨ οὮδρΡ. ΧΧΙΪ. 56. Τυβ ψὰ 566 ἰδμαὶ ἴδε τεΐυσῃ οὗ [ες Ῥεορῖὶε τοι 
ΒΑΌΥΪοη 15 ἴο Ὀὲ 1ἴ56ε]{ ἰγρίὶςαὶ οὗ ἴῃς ρστεδὶ δῃὰ σ]ογίους ρεγοά ἴο ἐο]ϊον 
ἴογ ἴῆς ΟΒυτοῦ οἵ σοά. 

“οἦο»ε 77 γ5 4796] ᾿ἰτογα γ, τολοπε 7) ἐαπϑέ 1ο γεπαῖρ, ἰὯ6 τεσληδηῖ, τ᾿ Ὧο 
οΟὨγ16 ἔοσίἢ δἵ ἴῃς επὰ ουῖὲ οὗ [6 Ἰοηρσ {Πρυ]αϊίοη.. 

2]. -32, ΒΑΒΥΙΟΝ, ΒΟΤῊ ΟΙΤΥ ΑΝῸ ΓΟΥΝΤΕΥ͂, 15 ΗΟΡΕΙΈΞΞΙΥ 
ῬΟΟΜΕΌ. 

21. Ἡσαλαϊν»... Ῥεξο] ἸΜοάδγῃ ἱπνοβιί σαίίοη αν δϑοογίαϊηοα 
(ἢς εχϊβίθηος οἵ {1Ἰὲ Ἰαίίεν παπὴθ ἃ5 (παῖ οὗ ἃ ρίδοα ἴῃ Βαῦγυη]οηΐδ ; ἰξ ἰς 
(πεγείοστα δ ᾿Ἰεαϑδὶ Ῥοββϑίθ]α [δὶ (6 ἴοΥΤΏΟΥ ἸΏΔΥ 850 μάνα εχίςιθα, 
ὙΥΒοΙΠοσ Βόνενεῦ Τογεγηιΐδῃ πιο δα ἴο ΡΙΪΔΥ ὑροη [ἢ Πᾶτηε5 οὗ δοϊυ δ} ῦ 
εχἰβίεηϊ ὑ]αοαβ ΟΥ̓ ποῖ, ἢ6 ἀουδί]655 τηθαηΐ ἴο διηρῃαϑῖζα ἴῃ 6 ϑδεῆϑεβ οὗ 
18.656 ἵν δηγ65, ν]Ζ. οσμόϊε γοῤοίξέορε... ῥιγσληιερ. ὙῊδ Τοσπιεσ, ΒΟ Β 
Ὧδ5 ἴῃς ΗΘ. τε πδίίοῃ οὗ ἴῃς ἀπα] πυηθοτ, 15 ἰοττη θα οἡ [ἢ 6 ΔΏΔΙΟΡΥ 
οὗ δυο ἢ νογάβ δ5 ΜιζΖγαϊπη, Ατδιῃ- Νιδγαίτω, εἴς, δηὰ ὡρεόδε βθοτὰβ ποῖ 
ἴο μᾶνβ σείθσεησα ἰο Δγ ἴνο αϊξιϊποὶ δοῖβ οἵ σερε]]οη, Ὀὰΐ σγαῖμος τὸ 
τηθδῃ ἐρζ15έ, ἰδ νν ϊοἢ Ἔχοθοθάςβ [ῃ6 το] Ἰοὴ οὗ οἴ μοσ πδίίος. (οτὼ- 
ῬᾶΙΘ ΝΟΥ. 31. 866 4150 ποίδ οὐ χνῇ. 18. 

τυαςί6] Ὀειίοτ, ΒΔ, ἂἃ5. [Π6 οοηίοχὶ ἰἱῃ ὑὙεὺ. 27 5ῃηενβ ἴἢδὶ ἴῃς βᾶσωης 
γε 15 ἴπεγε ἴο 6 γεηδεγοά. 

83. “ἦε λανεηιε7} Ἐοτ ἴῃς ἤρυτε 1561 σογηραᾶσε χχὶϊ. 29. ΤᾺς (ἰ]ς, 

»“- 



νν. 24---27.} ἹΕΚΕΜΙΑΗ͂, 1, 4258 

τον ἰ5 Βαθυϊοη Ῥεσοῖηδ ἃ ἀεβοϊαίίοη διηοὴρ ἴπ6 ὩΔΕοηΒ ! 
Ι1 άνο Ἰαϊὰ ἃ βϑῆδιε ἴοσ μεθ, δπά ἴβου ατῖ αἷδο [Δκθῃ, Ο 534 

ΒΑΌΥ]ΟΙ, 
Αμπὰά ἴμου νναςὶ οΐ ΔΑ͵Ο ἢ. 
Ἴμου δτί ἰουπά, Δηα 4150 σδυρῆϊ, 
Ἔεοδιιδε ἴοι ἢαβῖ βίσινεη δραϊηβὶ [Π6 [ΟΚΡ. 
ΤΠ ΙΟἘΡ Βαῖῃ ορεηδα ἢΪ5 ΔΙΤΊΟΌΓΥ, 
Απά μαίῃ Ὀσσιρῆξ ἔοτῃ [ἢ6 ψεαροηβ οὗ 5 ᾿πα!ρηδίου : 
ἜΡΥῪ [ἢ15 ᾧΣ [6 ψοτκ οὗ [Ὠ6 1,οτὰ ον οὗ δοϑβίϑβ 
Τὴ τῆς Ιαπά οὗ [ῃ6 (αὶ θδῃβ. 
Οοπια δραϊηβί μοσ ἔτοτῃ [6 υἱτηοϑὶ Ὀογάθυ, 
Ορϑῇ ἢδῚ βἰοσεμῃοιιβεβ : 
Οαβὶ ΠΟΙ ὉΡ 85 εᾶρ5, δηᾶ “ββίσγου ποὺ Ὁ Εν : 
1,εἴ ποιῃίηρ, οὗ μοῦ Ὀ6 Ἰεῆ. 
5ΘΙΑΥ 411} μαῈῦ Ὀ.]Π]ΟΟΚ5 ; ἰδεῖ ἔθ ρὸ ἄομψῃ ἴο ἴῃ 6 51Δυρ ἩΓΟΥ͂ : 37 

᾿ 

Ὥοῖςε ρίνεη ἴο “Βα ΎΪοη, ᾿δ5 Ὀθδη ἈρΡΡ]16ἃ ἴῃ οἴδπον {ἰπιδ5 ἴο ἱπάϊνϊ 415, 
ἴο 7υἀδς Μαεεαδαεμς (ΗΠ εὉ. Μακκᾶθῆτεα Βαταμιεσ, [πουρῖι [15 ἀεγνδοη 
ἴον ἴῃς παπης 15 θα ἀμυδίοιι5), ΓῸΣ 5 νἱοζοτίεβ. ονεσ ϑυσγία, ἴο (βασὶθβ 
ἌΚΩΝ (Ετεπο ΒΒ), ο 85 σταπάξαί μεσ οἵ Ομαγὶεβ ἴῃς ατεαὶ, δηὰ 
τυπήμεῖες [16 Θαγδοθῃβ ἰὴ ἃ αἀδοϊσῖνα Ραΐ116 δὲ Τουσβ ἱῃ 732 Α. Ὁ.) δῃὰ 

ψναγὰ 1. οὗ Επρδηά, ο. νῇοβε ἴοτὴῦ δὲ ΔΝ δϑί ῃ)ϊηβίοσ ΑΌΒΕΥ δΥ6 
ἰροο θεὰ [6 νψογάβς ““ ϑοοίογυμα 7αζεις.᾽ 

24. 7 λαῦε Ἰαΐά α “"αγέ 707, ἐλεε] Ἰί τῃϊ5 τεΐετ ἴο ἴπ6 σαρίαγα ἘΥ͂ 
Ογτα, Ξεεὲ ποΐβ οῃ νεῖ. 15 ἄῦονε ίοσ πε τηδηπεῦ ἴῃ ΪΟᾺ 1ἰ ννὰ5 εβες(εὰ, 
ὙΥΜΕΙ ΕΣ Βονγανοσ 1 ΔΡΡΙΙ6Ὲ5 ἴο {μπαὶ οσσδϑίοθ, οὐ ἰο ᾿ασίυβ᾽5 ἰδΐοσ 
οαρίασε ὉΥ Ζοργτιι8᾽5 Ξιγαίαρεμι, [ῃ6 {ο]]οννηρ οσ5. ““ἴπου νναβὶ ποῖ 
ΔΥΥΆΤΕ᾿ ὁ Ψ1]1 Πᾶνε εαπ8] ροϊηΐϊ, ἃς Ἡεγοάοίῃϑβ 5ρεβκβ ἰῃ εδοῖ οδβε οὗ ἴῃς 
Δτηδζετηεηΐ οὗ [Π6 ̓ πῃδὈϊ δηΐβ5 (Β]κ. 1. το ῖ, 11]. 158). 

26. 4»7,»10..7}} Ἰἰἴογα]]γ, σζογε- ζοτε56. . 
,, “46 τυεάρονες φΥ ἀΐξ Ἱμαάξρηαίο}}} υϑϑᾶ Αἶβο ἴῃ 15. χἱἱ!. 5 οὗ [86 παΐοῃβ 
ὙΟ ὉΠΟΟΏΒΟΙΟΙΒΙΥ͂ ἀἰϑομαγρε (σοά᾽ 5 δ ἀϊηρσ ἴῃ νγαγ. 

,»ν» τἀϊς ἐς ἐλετυονᾷ οὐ τε Ζογαά σοί ο7 λοε5] ἴοΣ 16 Τοχᾶ, [19 Τοχὰ οὗ 
δοδίδβ, Β8} 8 ΟΣΊΚ, ͵ 

46. γον ἐλε μίριοτέ δογα27} ΤῊῈ εὐ. ἰ5 “ἴτζοσα (6 επά,᾽ ψῃϊοὴ 
ΤΩΔΥ Ταδλῃ Εἰ ΕΥ ἃ5 ἰῇ Επρ. Ἅεγβ., οἵ, 81} ἔγοῃλ ἜνΕΥῪ αυδτγίεῦ, σύ» Ο716 
2 ῦονε 3 γε ἐο κοί, 

σἰογέ-λσ:565] ααῖϊς ἃ ἀἰβετεπῖ ψογά ἔτοτῃ ἴμαΐ 50 τεπάεγεά ἴῃ νεσ. 25, 
δηά τηδδηΐϊηρ ΣΥΆΠΔΣΊΘΒ. 

εατί ἀξρ πῇ ας λεα5} οὶϊε ἂρ [με ἔγεδβυζεβ οὗ σταίῃ ὙΠ ]σἢ ἀγα οοπίαϊηοᾶ 
ἴῃ ΠΟΥ δῃά σοηϑύυσας [Π6η} 1η στ τηϊάϑι. 

27. .51.}] 9556 ποῖβ οὔ νεϑῦ. 21. 
λὲν δερίδοε :} ἤδΥ οἤοῖςα γουςἢ5, ἰδἢ6 βονοῖ οἵ δεῖ ΔΙΙΩΥ͂. ΕῸΓ 

ἴδ ἐχργεββίοῃ “ρὸ ἄονῃ ἴο ἴα αι σῆτεγ᾽ σοχρατγα χ ν ὶϊ. 1.5, διὰ ἴοι 
εἴ πο οὗἉ (εὶς νἱΞἰϊαιἱοπ᾽ χὶνὶ. 21. 
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426 ἹἸΕΕΕΜΙΔΗ͂, 1. [νν. 28---32.. 

᾿ γοα υπίο (δεξιὰ ! ἔργ [ΠΕῚΓ ΟΔΥ 15 ΠΟΠΊ6, 
ΤὮ6 ττὴ6 οἵ {πΠοὶγ νἰϑιτδίΊοη. | 
ΤΠα νοϊςς οἵ [ποῖ Πδῖ δε δῃηᾶ δβοδρα ουῖ οὗ ἴ[Π6 ἰαπὰ οὗ 

ΒδΌγ]ου, . 
Το ἀδοίατα ἴῃ Ζίοη [Π6 νεηρϑᾶηοα οὗ [86 ΤῸΒΡ Οοὐγ 

σοά, 
ΤῊΣ νϑηρϑδηςς οὗ ἢΪ5 [60 ]6. 
(11 ἰορείμοσ ([ῃ6 δύομειβ δρδαϊηϑδὶ ΒαῦΌΥ]ΟΩ: 
ΑἹ] γε 1μαΐ Ὀεηά [Π6 Ὀον,, οδιὴρ δραϊηβί 1 τουπᾶ δρουξ; 
1,.εἴ ποπα ἰῃεγθοῦ Ἔἐβοδρα: 
ἘδοοΙΏΡΘΏ56 ΠΕ δοοοσζαϊηρ ἴο ΠΕῚ ψοτκ; 
Ασροοτάϊηρ; ἴο 411 [μαἰ 5η6 Παίῃ ἄοῃθ, 4ο υπΐο ΠΕῚ: 
ΕῸΙ 886 ἢδίῃ Ὀδθη ῥτγοια ἀραϊηδί ἴῃ6 ΤΟ, δραϊηβί ἴἢ6 

Ηοἱγ Οπδ οὗ 15ζγϑεὶ. 
ὙΠοτγοίοσα 518}} Βο᾿ γουηρ τηΘἢ [4]] 1ῃ τῆ 5ἰγθείβ, 
Απά 8}} μοῦ ἤδη οὗ Ψ. 5}4}} Ὀ6 ουἱϊ ΟΥ̓ ἴῃ τμαἰ ἄδγ, 5δὶ 

[Π6 ΠΟΒΡ. 
ΒΕΠοΪά, 1 αγι ἀραϊηϑὶ ἴΠ66, Ο ἔζοις τηοϑβῖ ρτουά, 
ΚΔ (ἢ6 1οτὰ ον οὗ Ὠοβίϑ: 
Ἐὸγ ΤΥ αΔΥ 15 σομηθ, ἴπ6 ἴτης ἐλαξ 1 ΜΨ111 ν]ϑιῖ [ἢ 66. 
Απά 16 τηοβῖ ῥσουά 5}4}1] βιυα]6 δηα []], 
Απά ποῃδ 5}4]] ταῖβα ῃΐτῃ ὕΡ: 
ΑΠΑῚΙ ΜῈ} Κιμα]ο ἃ ἤτο ἴῃ ἢϊς οἱ 165, 
Απᾶ 11 584}} ἀδνουσ 41} τουπμὰ δρουϊ ΠῚ. 

428. 2λερι 1λαἐ 346] ἴῃ ΠΙοταϊεα [εννϑ. 
ἐλε νεπρέαρεό οὗ ἀΐς ἐοριἰ6] [ἰᾺ6 τεαυΐίαὶ ἔοσ βανίὴσ Ῥυτγησὰ 1 ἰῃ {δεὶτν 

ἢη4] σδρίαγα οὗ [γι βα] θη. 
29. 2.4 αγελεῦ] ΤῊϊβ 15 0 ἀουθὶ τἱρῃϊ, 85 15 βῆθνγῃ Ὁγ ἴῃς οοπίοχῖ, 

Αἰ ΠουρῈ {[μ6 οἷά τεπάδγϊηρ οὗ ἴπ6 ννοτὰ ννᾶ5 γ2Ω2:}. 
αραϊ»ο 1 ἀραϊηβδὶ ὮΘΣ, 50 ἃ5 ἴο ἄστβὲ Ψ 1 (Π6 Βυρβεαυεηΐ Ρτοῃουῃβ, 

ψ ΒΙοἢ μανα ἴῃς βᾶτηα τείεσεῃσα. 
͵2᾽γομ4  Ῥτϑβυσηρίυουβ. 
80. ἼΠΙ5 νεῖβα ἢα5 οσουϊτεᾶ ἴῃ Μοτᾶβ αἰπηοϑὶ δΌβοϊα εἰν ἴῃ6 βδπὶς. 

ΜῈ τερατὰ ἰο Πδτλδβοιβ (χ]ϊχ. φό, ἤεσα 566 Ὡοἵ6). 
81. Ο ἐλοῖε νιοσέ ῥγομά } Ἰἰΐογα!γ, Ο (ἴοὰ ψο αὐ) δγεεηρεῤέϊοι 

(11561{); 50 αἷβο ἴῃ ποχί γεῖβε. (ουιρασε νεγ. 21. 
82. γαΐτό 12} γαϊΐϊδεέ ἈΘΥ, ἴῃς χείεγεπος Ῥείη ἴο Βαδυΐοη 45 Ὀδίογο. 

Τῃ [με Ηδερ. ἱπάδεεά {πΠῸ ργοποῦῃ 5 τηᾶβο., θα ΟΠΪΥ Ὀδοδιβα ἴμαὶ ἰ5 ἴῃς 
δεμάεγ οὗ [πὲ που ὈΥ νυ] ἢ ΒΑΌΥ]Οη 15 μετα οδ]] θα (Ῥγαβαπιρι!οη). 
αμα 7, τοῖϊ ξίπαϊε...) ὙὍὙῆς Ἰαῖϊεσ ρασίὶ οὐ ἴῃ νεῖϑβ ἰβ αἰπιοϑθῖ ἃ ἴγδῃ- 

βουρί οὗ χχὶ. τ4ό, Ἄεχοερί [πμαϊ ἴοσ ἐξ ἀξ εἰδέος τῃαϊ ραββθασε μᾶς “ἴῃ τῆς. 
ἰογαϑὶ μεσϑοΐ,᾽ 

οι σς: 



νν. 33---36.]} ΤΕΚΕΜΙΔΑΗ, 1. τς 327 

232:---ἀλΣῪὸῪ. Ζ4ε ῥγοῤἠῥεί εμέαγρες μῤοη ἐλ ἐλογομράηγοςς τυδἤ 
τυλοὰ Δαῤγέοκ «ἡαΐ δὲ ἀδεέγογεά. 

ΤὮυ5 Βα! ἢ τ[η6 ΤΟΚῸ οὗ Ὠοβίβ: 33 
ὝἼΠπε ΤομΠ]ἄτοη οὗ ϑγδεὶ. δηὰ {π6 σὨΠ] άσγθη οὗ ΤυἀΔῃ τὐε7έ 

ΟΡΡΙΕβ56α ἱορείμεγ: : 
Απὰά Δἃ}} [παξ τοοῖκ [ῃξπὶ σαρίννες Π6]4 {Πότ ἔδϑῖ; 
ἽΠΠΟΥ τε[ιβθα ἴο ἰεΐ [Πδπὶ ρο. 
ΎΤΠΕΙΓ τεάθοηθυ ὅς βίτοηρ; 34 
ΤὮ6 ΓῸΒΡ οὗ Βοβίβ 2 ἢ15 δῖ: 
Ἧδ6 5}4}} (πΠογουρη γΥ Ρ]6δά {πΠεὶγ οδιι5ο, 
ἼΤμαῖ ἢ6 ΠΊΔΥ ρῖνα τοϑί ἴο [Π6 Ἰδηά, 
Απά ἀϊδαιυϊεῖ [6 Ἰηδαδιίδηίς οὗ Βαῦγ]οη. 
Α ϑνοσά ὧς ὕροὴ [ἢς ΟΠαϊάθδηβ, βαῖτῃ (μ΄ ΤΠΟΕΡ, 35 
Απᾶ προι [6 ᾿πΠῃΔὈϊΔηΐ5 οὗ Βδδγυίοη, 
Απα Ὅροπ ΠΟΙ ῥγησθβ, δηα ὩΡΟῚ ΠΟΙ Ψ|156 2217], 
Α 5νοτσζά Ζ5 ὕροὴ [ἢ6 |1αγ5 δηα [Π6ΥῪ 5}}4]}] ἀοίεδ: 35 

83--406, ΤῪῊΞ ῬΆΟΡΗΕΤ ἘΝΙΑΚΟῈΒ ΡΟΝ ΤῊΒ ΤΗΟΚΟΟΟΘΗΝΕΘ5 
ἍΙΤΗ ΜΉΙΟΗ ΒΑΒΥΙΟΝ 5Η2.Α1,, ΒΕ ΘΕΒΤΕΟΥΕΘ. 

38, τὐεγε οδῥγεξεεα 1 ἃ. 6 οῤῥγέςεε. 
ἀείά... γέρεα ἈδΥ͂Θ ἤφία.. Ἀϑινθ γομεσεά, ΤῊς ΒΑΡΎ] ἶάπ ΟΡΡΥΈσβους 

8τε δείϊηρσ {κὸ ῬΏδγδοὶ οἵ οἱά. 
84, γεΐεέρι.7}) Τῆ6 ΗδΡ. ἱς Οοεῖ, ἴῆ6 {Ππ1|6 οἵ (ὴ6 πόαῦ Κίῃςηηδη, ἴο 

οι δοοοσζαϊηρ ἴο [ον 5 ἰᾶνν Ὀεϊοηροά [ἢς ἀπίγ οὗ τενθηρίηρ ἃ τη γάοσ, 
ἃ5 Μ6]1 ἂ5 ἴῃαϊ οἵ δανοσδίβ ἃπᾶ ρβϑῆδγαὶ ρτοίεοϊοσύ. [ῖπ]κ6 τοδηποσ ἴῃ 6 
Ιοτά 15 ρου ἴο τεβοια Ηΐς ρεορὶς δῃά δακα νϑρηρϑᾶποα ὑροῃ ἐμεῖνγ ἴοα. 

ἦς «λα ἐλογοράζγ 2ίσαα ἐλεῖγ σαπ 56] Ἰἰῖογα γ, φίασέηρ ἀξ στ ῥίεαά 
ἐλεΐγ 2{εα. : ες 

γι.6.}) εῖσε γε57 Τὶ ᾿ς 811] οης ψοζά ἴπ {6 ΗδΡ., δῃὰ βοὴ νουϊὰ ὁῃ 
{πε σοηίσατυ τε άεν 7ηαν ἐγομόζε, ἃ βοη586 ΨΏΙΟΒ ποίου ρᾶσὶ οὔ [Π6 58πλ6 
ἩδεΡ. νεῦὺ 15 ἰουηᾶ ἰο Ῥεασ. Ὅη15 ἤοννανοῦ ποῖ πμοσ ἢἰβ [ῃ6 τααυΐγα- 
ταοηΐς οὗ [6 ραββϑαρε ἤεῖε 50 Μ6]}, Ὡοσ ἰβ 1 ἢ ΠΑΥΠΟΩΥ ΨἸ 15. χῖν. 
7, τό, ψ,Ὦεῖα, 85 ἤθσα, ἴῃς ρνεγίητον οἵ Βαγοι ἰ5 (ἢς β Ὀ] οί. 
πε θα. ΑἹ] Κηονῃ παίϊοῃβ δα Ῥδθ τΏοΟσα ΟΥ 1655 ἰγου Ὁ]ε ὉΥ 
ΔΌΥ]οη. 
85, πο» ἀφ 2γίημεσς, απα σον λέν τοῖδό γπι|22}] ΤῊ ἴοσμεσ ψεγα (πὸ 

Τυΐεγς ἴῃ ΟΝ} (ἢ6 Ἰαϊίου ἴῃ σαὶ σίους τηδίίειβ, ΑβίσγοϊοσῪ νγὰβ τηποῦ 
ΡΓΆς 564 τη ΟΠ δ] ἄδθα. 

86. 22α75}] τλοτα 116 γα ]1ν, δαῤὝέξοτις, αἰΐοτοῖς οὗ ταηάοσῃ ῥτορἤεοὶαβ. 
αἷοί6] δε τημαδ, γοο δῆ. 8ὃο τ Τίῃη. νἱ. 4. Τῇδ ἀοηνεά βεῆβθ, ἴο Ὀ6 

[ΟΟἸἸΘΗΪΥ ,ρ»»α, οσσυτβ ἴῃ ἘΖεὶς, χχὶ!. 5, εἰσ. (οιηρᾶζα, 85 11υϑἰγαίησ 
186 56η86 ἴῃ ἴῃς ῥγεβεηΐ ράββαᾶρε: 

[η16955 (η)6 ίξρασ οἵ ἀρθα(ἢ ἀοιίἢ πλαΐζο πὰρ αἷοζό, 
1 566 ὙΥ 50ῃ ΑΠΓΡΏΟ]υ5 πα Ὠγοπλῖο. 

ΘΒΆΚαβρεασε, Οὐϑὲ. οὕ .Ε’77., ν. 1. διδίε Ἡρργά δοοῖ. 
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.428 ΤΕΚΕΜΙΑΗ͂, 1. [νν. 37-40. 

Α 5νοχά ἐς Ἰροὴ Ποὺ σταϊρην σιόπ, δηα ΤΠΕΥ 5141} Ὀς ἀ15- 
τηαγεᾶ.. 

Α 5πνοτχά ὧς ὑροὴ {πεὶσ ἤοσβοβ, ἀπά ὑροὴ {ΠΕΙΓ σμδτοῖϑ, 
Αμπᾶ ὑροη 811} [λ6 τηϊηρὶοα ρϑορὶς ἴμαΐ αγέ ἴῃ [6 πλιάϑι οὗ 

ΠΘΓ; 
Απά ΠΟῪ 5041] Ὀδοοπλα 85 ΜΟΙΏΊΘΗ: 
Α 5ψοτζᾶ ἐς Ἰροὴ ΠΟΥ ἰτϑδϑιγαβ; δηᾶ τΠδν 50.411} 6 του αά. 
Α' ἀγτοιρῆξ ἦς ροπ ΠΕΥ ψαῖετβ ; δηά {ΠῈ γ 5841} θῈ ἀγα Ἀρ: 
Ἐογ ἰΐ ἦς τε Ἰαηά οὗ ρτάνθῃ ᾿τἼ8665, 
Απηά [ΠΥ ἂἵὲ τηδᾶ ὑροὴ Ζ.627 14ο]5. 
ΤΒογείοσα ἴῃς ἃ Ὀεαϑίς οὗ [ῃς ἀδβοσγῖ 
γῈ τὰ 6 να Ὀοαςὶς οἵ ἴῃ 6 15]14Ππ45 584}} ἄν 61] ζήεγε, 
Απά [με ον]β 584}} ἄννε]]} (μοτεῖη: 
Απά 1ἰ 50.411 θ6 πο σἥοσθ ἱμῃδϊτθα ἔοσ ον υ; 
ΝΟΙΙΠΟΥ 5841} τ θ6 ἀνγοὶς ἴῃ ἔσγοσῃ ρεπεσδῦοη ἴο ρΕ ΠΟΥ Οη, 
Α5 ἀοἄ ονετίῆτεν ϑοάοπι δηα (σοϊποσσδῇ 

87. ἐλεῖν...ἐλεῖ»γ} Ἰἰζογα γ, λές... Ζῖς, τείεσησ εἰ ποῦ ἴο [86 ἰκΐησ οὗ 
ΒαΌΥ]οΏ, οἵ ἴο Βδυγίοη 1156} ὅ86ς ποῖβ οἢ γνϑῖ. 32. 

ἐλε πελγερίδα 2402.24] ες ποίβ ου χχν. 20. 
88.(ὡ Α αἀνομρλ Ὅδα ψογὰβ ἴογ Ἅάγοζεράξ δῃηὰ στοογα (ἃ Πετίρ ΌΥ οης 

νον οἷ ΟὨΪΥ) τὰ β ΒΠοἸΘηΓγ {πὸ ἴο τηαῖκα 1ἴ φυϊΐα Ῥοβϑῦ]Ὲ τπαϊ Ποτα 85 αἱ 
[η6 Ὀορίπηὶηρ οὗἩ ἴῃς ἴννο ργενίοιιβ νεῦβεϑ ἴΠ6 Ἰδί[εσ 5μοπὶἃ θὲ τεδὰ. [ἢ 

᾿ [Πδῖ ολξ6 στοογα νΜ1}1 Ὀς εαυϊναϊεηί ἴο τυαγ, δηᾶ (ἢ γείδγεηοα ψ}}} "ὲ ἴο ἴδς 
βιγαίδσειι ὈΥ νὶσἢ Ουσὰβ ςαριυτεά [ἢ6 οἰἴγ. “γοιράξ οὐ ἴΠ 6 σΟὨ ΓΑΣΥ͂ 
Ὑ111 τλοτα Ὡδιυγα!ν χείοσ ἴο ἴῃς ἀγγίησ ὉΡ οὗ ἴΠ6 ΤΊΔΩΥ σδη4]5 Ὀγ ψὩ]οἢ 
ἴῃς ναῖοσ οἵ ἴῇ6 Ἐπρῃγαίες νγὰϑ αἰδι ραϊεά τὨγουρῇουϊ ἴῃ6 σο]ε 
ΘΟΙΏΓΓΥ ἴον ἀταϊηασα δηὰ ἰσγσαϊΐοι ἃ5. Ψ6}} 85 ἴοσ σοϊυσηθγοδὶ ρυγροβϑαβ. 
Οοιηρατῖο 11. 13. 

2λε ἐα"4} 8. ἰαπά. 
Ζλεῖν ἰάοἰΣ] 1ᾶ018, 1Ι1Ε ΑΙ, “67 7, 85 τηεδπὶηρ ῬγοΡΔὈΙΥ ἴπ6 στοΐεσαημπα 

οὐ]εοῖβ ὈῪ ψὨϊσἢ ἴῃς Ὠραϊηδη οἴϊεῃ σαργαϑεηΐ {Ποὺ ροάς. 
89. 4.ε εὐϊα ὀέαςίς οΥΓὙ 11: ιἴεδεγ}] Τῆς ψΟΪ]6 15 Ὄχρσοββεα ΌΥ οπἊς 

ψοτχὰ ἰὴ ἴῃ Ηδεῦ., δηα τοδὴ5 ἴποβα γ8ὸ ἀν6}} Σὰ ἰ(ἢ6 ἀσοοτῖ, οἰ Ποσ στροη 
85 ἱῃ Ῥϑ5. ᾿ἰχχὶϊ. 9, οὐ Ὀδδβίῖβ, ἃς. ἤδύε. 

ἐλε τυΐ αὶ ὀεατίς ο7 ἐλε ἐτίαπα5] ὉὈᾺ6 1801Κ815, 1 γα], ἐλδ σἀγέεξενς. ΤῊΣ 
ψοτὰ Βεσζε υϑεα ῥγοῦδΟϊΥ ἀεηοῖεβ {16 ὙγΠ0}6 οἶδϑβ, Ταπηΐϊη οὐ ἴδε οἷδες 
Ὠδπᾶ (566 οἤδρ. ᾿χ. 11 ννἱτἢ ποῖθ) Ὀεΐησ ἃ ραγίοι δῦ βρθοΐεβ. 

σιν] ΟΒΌΣΙΟΒΘΒ. [τ Δρρϑατβ ποϑενοῦ ἴῃαῖ ἴῃ 6 ἰΟΙΤΏΘΥ δηϊτηβ)ς ὃγα 
αἶΞο Τουπὰ {Π6τ6. ““ϑῃαρεῖθβθβ ἤδδρϑ οὗ τυ Ἶ5 ἢ σΟν ΕΣ ἴοῦ ΤΏΔΩΥ Ὧῃ δοσα 
τα ίαςε οὗ {πῸ Ἰαη. Ὅῆε Ἰἰου Ὀδηκβ οὗ δῃοίεηϊ 6Δ08]5 ἔγεῖ ἴ)ε σουΠΙΓΥ 
κε παίυγαὶ τἱάρεϑ οἵ ἢ1115... Ον]5᾽ (ννϊοἢ τα οὗ ἃ ἰαυρε στεγ Κιηάᾶ, δηά 
οἴϊεῃ ουπὰ ἴῃ βοςκε οὗ πϑαγὶν ἃ πυηάτεα) “ 5ἰατι τοι ἴῃς 5οϑηῖν 
τθϊοΚεῖβ, δηᾶ [με ἔοι] Ἰδοκαὶ 5Κὰ}]κ5 τὨγουρὴ μὲ αττονβ.᾽" ([αγατγά ̓ς 
«νήηευεὰ ἀπά βαῤρνίοη, Ὀ. 484, ηφαοϊεὰ Ὁγ Ἀδνΐη., Ηετοὰ. νοὶ. ἱ. Ρ. 434). 

40. 9566 ΧΙΧ, 18. 



νν. 41--λ4. ΤἸΕΚΕΜΙΑΗ͂, 1. 329 
.--.....6θ6θ6ὖ56ὖ5 6. ΄΄΄'ἝΞ-Ξ-ςΞ-ςος. .-.-“ ͵-ἘςἘἜςὌο.  -ἵἝὌὋὈυὕἶ-ς-ς ς.-- 

Απὰ (δε πειρῆρουγ αἥέες [μοσεοί, ϑαἢ [ῃ6 ΓΟΒ.; 
«50. 5.4]} πο τηδῃ δοϊάθ (ῃδτα, ᾿ 
ΝΝΕΙΓΠΘΓ 5841} ΔΩΥ 5οὴ οὗ τῶδῃ ἄννε]] {ποσαίη. 

41--ώ3. δ εΐμγέ Οὗ ἐλε εροηγ}) 5 αῤῥ᾽οασεῆ, 

ἜΟΠοΪά, ἃ Ῥβθορὶβ 5411 οοσὴξ ἴσοτῃ ἴῃς ποσί, 
ΑΑπὰ ἃ ρτεαΐ πδίϊοῃ, δηα ἸΏ ΩΥ Κιηρϑ 
5411 θῈ ταϊββά ὑὕρ ἴΐοτι ἴῃ οοδϑίβ οὗ [Π6 εδυίῃ, 
ἼΠΕΥ 5}4}1 μο]ά [πῃ ον δπὰ {ῃε ἰδῆσε: 
ἼΠΕΥ 476 στα], δηα Μ1}} ποῖ 5,6 ὨΊΘΙΟΥ: 
ἼὝΠΟΙΣ γοἱοΘ 5}8]] τοὰγ πκὸ (Π6 568, 
ΑΑῃὰ {πεν 5}4}} τ ἄθ Ὡροὴ ἤοσβ65, 
«Ἔτσ» οπό Ῥὰϊ ἴῃ ἀττδΥ, πὸ ἃ τηδῇ ἴο [86 Ῥδία, 
ΑΑραϊηβὶ ἴῃ6ς6, Ο ἀδυρῃίεγ οὗ Βαῦγὶοα. 
«ἼΔΕ Κιηρ οὗ Βαργυίοῃ μαῖῃ μδαγὰ [16 τεροζὲ οὗ [Π τὰ, 
Απά ἢἷ5 βαπᾶβ ναχϑὰ ἔδε]6: 
ΑὨρυ 5} ἴοοκ Ὠο]ά οὗἉ τη, 
“454 ῬΡδῃρ5 45 οὗ ἃ νοϊῶδῃ ἰη {γαναδἱϊ, 

44--46. 7: ἢς τ.ε 10γά᾽ς ἄρογες ἀπά ἐλεγφ9γε ἐγιουϊέαδίς αηπα 
ζ6γ 7162. 

4ἴ 

42 

43 

ΒεΠοΪά, ἢ 5.411] σοσὴβ ἃρ {|Κ6 ἃ ἴοῃ ἤἄοια ἴῃ6 5.06 ]ΠἸὴρ οὕς 
Τοτάδῃ 

τὐῦηῖο ἴῃς Ὠδδιϊαίοη οὗ [ἢ βοηρ: 
ΒΌΞῚ Μ111 τλακα τμθῖ 5 ]Ὺ στὰ ΔΊΝΔΥ ἔχου ΠΟΥ: 
Αηὰ νῇο ἦς ἃ οβοβεη γιαρ, ἐζαξ 1 ΤῊΔΥῪ Δρροϊηΐ ονεῦ μϑυῦ 
ἘΣ ΨΠο ἐς πΚ6 τηὸῦ δηᾶ ἡῆο ν}}}] Δρροίϊηξ τὴς ἴμ6 ὕτηθῦὺ 
Αηά νῆο Ζς ἴῃδΐ ΞΡ οτγά {παῖ νν}}} βιαπα Ὀεΐοσα τὴς ὃ 
Ὑποτγείοσε ἤθαῦ γα {π6 σοιη5εὶ οὗ (ἢ ΓΟΒΡ, 

4Ἱ1- 4.,͵;͵ ῬΙΟΤΌΞΚΕ ΟΕ ΤῊΕ ἘΝΕΜΥ 5 ΑΡΡΕΟΛΟΗ͂, 

41 43...ῚΑᾺ τερεϊϊ οι, ὙΠ [6 ΠπεσΈϑβασυ σμδηρεβ, οὗ νὶ. 22--ς24. 
νετε [θυ βα] δῖ 15 ἴμ6 οὈ͵θοῖ οὔ μς τχεαῖ. ὅς ποῖεβ οἡ ἴπαϊ ραϑββαρσὲ. 
Ἡξετα “δῃὰ ΙΩΔΩΥ͂ Κίηρβ᾽ (νεῖ. 41) 15 δἀ ἀδἀ ἴο 5υἱῖ τῃε ῥγεβεηΐϊ δρρ]]- 
οδίϊοῃ. 

44--46, ΤῊ 19 ΤῊΗΕ ΟΕ Ἶ ῬΕΟΒΕΕ ΑΝῸ ΤΗΕΒΕΈΕΟΕΒΕ ἹΝΕΨΙΤΑΒΙΕ 
ΑΝῸ ΤΕΚΕΙΒΙΕ. 

44ι-- 46. ΤΗϊΐβ ρᾶβθᾶσα αἶϑο 15 αἀὐαρίεα ἔγοτῃ ἃ ργεσδάϊηρ οπμϑ, νἱζΖ. (Παϊ 
σοποοστγηίησ Ἑάοτῃ (ΧΙ ΙΧ. 19-.2Σ1, ψ ἼΏΕΓΕ 566 ηοί65), ἴπ6 ἀϊεγθηοα ἴῃ ἴῃς 
οοπηρασαῖϊνε ἱτηρογίδηςα οἵ [86 ἵἴνο Ῥείη νν6}1] τηδυκεὰ ὈΥ [6 ἴδοι (πδὲ 
ΠΟΥ͂ 6 ΟΥΥ 15 ὯῸ ἰοηρσοῦ Ὠεασὰ “ἢ ἰἢς Ἀεὰ 5.4" ΟὨΪγ, αι ἴῃ σεηεζαὶ 
σηιοηρ ἐξ παΐ 0115. 
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330 ΤἸΕΒΕΜΙΑΗ͂, 1. 11. [νν. 46; 1-- 3. 

ι ΤὨδῖ Βα Βαίῃ [ἀκοὴ δραϊηϑδὶ Βαθυ]οῃ ; Ξ 
Απά ἢϊ5 Ρύγροβοβ, [αὶ μα μαίῃ ρυτροῤεά ἀραϊηβὲ ἴῃ 6 ἰδη 

οὗ [ὰς (Βαϊ ἄδδῃβ : ᾿ 
ΘΌΓΕΙΥ [6 Ἰεαϑὶ οὗ [6 οοκ 5041} ἄγαν ἴδ οὐ: 
ΘΌΓΤΟΙΥ 6 5}4]} τῇακΚα ἠζεῖγ Παδιτδίίοη ἀ6ποϊαία νι τ Θηη. 
"Αἴ [86 ποῖβα οὗ [πε ταἰίηρ οὗ Βαῦγίοῃ [μ6 δασυίῇῃ 15 τηονϑά, 
Απά [6 ΟἿ 15 Πεδγά διροηρ ἴῃ 6 πδίϊοηβ. 

ΟΗΔΑΡ, 1.1. 1-ι4. Ζὲ ογῶῖν γερμαΐπς 75, Πεγαεὶ 1 ἠεῤαγέ ἀπά 
ἔσαῦε δαδργέολ ἴο 5 7αζε. ᾿ 

ΤἼιυ5 βαἢ τε ΤΟΒ.; 
Βεἢο]ά, 1 τὐὐ ταῖβα τ ρ ἀραϊηδὶ ΒαΌυϊοη, 
ΑΠα αἀρδίηδὶ ἴδ τπμδὲ ἄνες }] ἴῃ τἢ6 ταϊᾶξὲ οὗ ἴἤθτῃ {παὶ 

ΤΊ56 ΠΡ δραϊηϑί ΤΕ, 
Α ἀεείτγογίηρ ν]ηά ; 
Απᾶ Μ1} βεηᾶ υηΐο Βαῦδγίοη ἔδῃηηδτϑ, [μδ΄ 5841} ἔδῃ ἤθε, 
Αηά 5141} δΕΩΡΙΥ ἢεγ Ἰδηά: 
Εογ ἴῃ [ῃ6 ἄδγ οὗ (τοῦ ]6 ΠΥ 5841} θῈ ἀρδίηβι ἤθσ τουπὰ 

δῦουϊ. .- ̓ 
Αραϊηϑβὶ ἀέηι ἐλαΐ θεάς εἴ (86 ἀγοῆεῦ θαηά ἢϊς ον, 

ΟΠΗΑΡ. ἴ,].ὄ 1- 14. ἸΤ ΟΝΙΥ ἘΕΜΑΙ͂ΝΒ ἜΟᾺ ΙΞΘΚΑΕΙ, ΤΟ ΘΕΡΑΒῚΤ ΑΝῸ 
ΤΈΑΝΕ ΒΑΒΥΓΟΝ ΤΟ [Τϑ8 ΕΑΤΕ. 

1. ἐπ λε »εϊαδέ οὗ ἐἦεηι δαξ γίδε τῦὸ ἀραϊητέ γι] ἙἘοτ [ἢς ἤρυτε οὗ 
Αἰαςᾶ, Ὁ ΜὨϊοὮ (Π6 Ἔχρτθϑβίοη ἴῃ ἴῃς ἰδχὶ ἰβ εαυϊναίεηϊ ἴο Οἀλαζέαεαης, 
566 ποῖβ οἢ χχν. 26. Αποίδεσ ρῥτοοῖ ἴπδΐὶ Τεχεπιίδῃ νὰ ἃ σῇδσοσ ἴῃ {ῃ6 
Ἰονε νης ἢ ἢϊ5 σοραηϊγγτάδη Πδά ἴογ γι βοεϊαὶ ἀὐυταηρειηεηῖ οὗ {Π6 Ἰοζίετς οἵ 
16 Δἱρῃαθεῖ 15 σίνεη ὈΥ ἴπε ἴδοι [Παΐ [Π6 στοαῖθσ ρατί οὗ ἴῃς [,ατηδηϊδ- 
τἰοη5 (ἢ ρ5. 1--1ν}) 15 δἰ ρῃδθειῖςα). ὅεες Ιηϊσχοάἀυςίίοη ἰο 1, ,ἀηηδηϊδίϊοης, 
ΓΒΔρΡ. 1. ὶ 4. 

Ω αἰδεέγογίγ τοΐμα1] οτ, ἐδέ τῥίγί οὔ α ἀδείγογεν, Ὀπὶ [Π6 ἔοτηλεσ τοδάϊησ 
ὶ5. Ὀεϊίεῦ βαϊεα ἴο [ἢ6 κι Ὀβοαιεπί οοηίοχί. ! 

2. ,αηρ5627] Τῇθ Ηβδρ., δ5 ἰΐ βἰδηάᾶβ, ἰ5 οήγαρμρεγς, Ὀυχξϊ ὈΥ ἃ ὙΘΙΥ͂ 
βρης σμαηρα οδπ Ὀ6 ταπάθχαα 85 ἰῃ ἰῃ6 Εηρ.  εῖβ., 50 85 ἴο σοσσεβροηά 
ἴο ἴῃς νεσῦ ἰΠδι [Ο]]οννϑ. 

ἐ»91:21}}] ἴιε βϑᾶπηθ νεῦῦ 85 [δὲ ΒΟ 15 ἰγαηϑδίθα “λα νοἱὰ ᾽ ἴῃ χῖχ. 
7, Ὦθτα 566 ποῖίβϑ. 

8. ΑἸΙΠουσὴ (6 Βαρυϊοπίδηβ ροϑβὲ {πϑιβεῖνες οὐ (6 νγα]ῖς στὰ 
{πεῖν νεαροῦβ δηά διταγεὰ 1 διτηοῦγ, γαῖ ἴῃς ἀτοῆοσ 15 ἴο δἰίδοϊκ ἵποπὶ 
ἴτοτῃι τ οαΐ, ἀπ ποῖ οἠς οὗ ἴπε ἤρμιϊηρ τχθῃ 15 ἴο ὈῈ βρᾳαεάὰ. ϑοῖῃα 
δτατητηδίϊοδὶ αἰ σα] 15 ρσεβεηεα Ὀγ ἴπῸ ἢγοί νοσάβ οὔ ἴῃ6 νεσϑα ἰῃ τδ6 
οτἱρίηδ]: δηὰ ἴτ ἰ5 ϑουλιανῃδὶ ἰετηρίησ ἴο Δἰΐεσ [μ6πὶ (45 νγα ξ 3} } 7 τηδγ)} 
ἴῃυβ, 2: κοΐ ἐἀε αγελέν δεμαὶ ἀΐς ῥοτυ, αμαὶ εἰ πος ἐϊ, εἰς. ὙΠ6 νψογὰς 
ΨΥ ὨΙΟῊ (Ο]]ονν πόνγενεῦ 5ῃδνν (Πδς ἴξ 15 ποῖ 1π6 αἰϊδοϊκθά αὶ ἴπε διιδςκίησ 
Βοβὲ {Παἰ ἀτὲ δἀάἀγεββεά,. Τὴ ΕὩρ. Ψεῖβ. 15 [πογείοτε ἴο ὃς ρτείεσσεα. 



νν. 4--8. ΤΕΚΕΜΙΔΗ͂, 11. 331 

Αμπὰ δραΐϊηβὲ ἀζη “λας ΘΙ Ὠἰταβοὶ ὉΡ ἴῃ ἢϊ5 ὈΠρδη- 
ἀϊπε: 

᾿Απα 5ράζγὰ γε ποῖ ΠεῸῚ γοιηρ ΤηΘἢ ; 
Τε ΤΟΥ γα υἱζε ιν 411 ΠΟΥ Ποϑί. 
ΤὨις ἴῃς 5141} 541] [41] ἰὴ [ῃ6 Ἰαπά οὗ [6 (ῃαϊάδαῃϑ, 
Απὰ ἦεν ἐλαξ αγε [τασδὶ του ρἢ ἴῃ ΠΘΓ βίγεαίβ. 
ἘῪ [516] λαΐζ᾽ ποῖ δε ἰοὐβα ΚΘ Ώ, 
Νοτῖ 1 ἀΔἢ οὗ ἢϊ5 αοά, οὗ [6 08} οὗ μοβίϑ5; 
ἼΠουρα {μεῖς Ἰαπα νὰ5 ἈΠ1ςδἀ τυ 5'η 
Αραϊηϑὶ ἴ[πΠ6 ΗοΙγ Ομδ οὗὨ [5086]. 
ἘΠΕ ουὖἱὧ οὗ [Π6 πιϊάϑὲ οὗ ΒΑΌγ]οη, 
Απά ἀε νοῦ Ἔν ΕΥν τῆδῃ ἢΪ5 508]: 
Ἐδ ῃοῖ ευϊ ΟΕ ἴῃ Π6Υ 1ΠΙ ΘΟ ; 

- ἘῸγ [Πΐβ ὧς [η6 {πὸ οὗ [Π6 1.ΟΚ᾽5 νεῆρεδηςο ; 
ΗΣ τοξ τολαοσ ὑπο ΕΓ ἃ ΓΕσοΙΏΡΘῃςΘ. 
Βαῦγϊοη ἀαζᾷ δέόῃ ἃ βοϊἄδθῃ σρ ἴπ [ῃ6 1.ΟΒ}᾽5 μΒαηά, ᾿ 
ΤΠδῖ τηδάδ 811 [π6 δαγίῃ ἀσυηκοη: 
ΤἼδ πδίϊομβ πᾶνε ἀσυηκεϑη οὗ ΠῈῚ ψη6 ; 
ὙΤΠογείοσα ἴη6 δῦ οΩ5 ἀγα τηδά. 
ΒΔΌΥ]Οη 15 δι ἄθηϊν (4]]16ἢ δηα ἀδϑίτογεά : 
ἩἨΟΝ] ἔοσ Πεσ; 

ὄὀγίραηαἶ 6] 566 ποΐῖβ οἡ χἶνὶ. 4. ᾿ 
« 7άως 1. εἰαίνκ σα γα... «πα ἐδόν ἐλαὲ αγό ἐλγμδέ ἐλγοιρλ]) 

ταῖηον, Απᾶ ΠΟΥ 531] 811 ε1δῖ:.. δι τχιυδὺ ᾿ΠτουρΏ. 
δ. 2.0»,γ] Τἢδ τγϑάβου οὗ (ῃ6 ονογίῆσον οἵ ἴῃς (δ) ἄδϑδῃβ 5 (ἢδξ Οοἷ 

ΤΟΙ οΥ5 σγδεῖ, δηᾶ ἀραΐη [6 σϑάθοη οὗ Η!5 σεπηει θοσηρ 5γαο6] ἰς 
186 νἱοκεάηεθς οὗ Ομαϊάδεα. ΤῊϊβ ἰς ἴῆς σοπποχίοῃ οἱ ἰπουρῆξ δηά 
σοηβεαιεηῖν ἐλοκρᾷ οὗ ἴῃς Επρ. Ἄ ε 5. 5ϑῃου] αἷβδο Ὀδ ΖΌΣ, ἐλεῖ τείεστ 
ἴο ἴπε Οδαϊάδεδαηβ. 2,:2γϑαξερε 15 116 γα ΠΥ τοϊάοιυεώ. 

σ2.4} ταϊῆογ, ΚΣ Ὁ 1.688. 
“δε Ἡοῖν Ομε] ΤὨς ϑερίυδρίηϊ μετα, 85 εἰβεύθεσα 150, τεπάες ἄοῖν 

ο»ές, τ ου ΔῺΥ δυϊ που γ. 
Θ. -ομ) 118. 
ὅτ γιοΐ εμέ 97), 866 ποῖβ οἡ χὶϊχ. 26. 
Ἴ. σα φοδάξηε “:22] ΤῸ σἤδΡ. χχν. 15, 16 ἴἴ νας [ϑγοσηϊδῇ Ὠἰπιβοῖ τ 8οῸ 

ν75 σοϊησηδηοα το τηᾶκΚα (ἢ πδίϊοης ἀτηῖς οὗ {Π6 ννῖπε οὗ σοά᾽ 5 ψτδίῃ. 
παρ μόννενεσ δ5 ΒΑΌΎΪοη γὰβ ἴῃ6 τηθδηβ ψΪΟἢ Οοἀ εἰρογεά 
ἴον μεῖς ονετίητονν, 506 15 ἤθσα βροόκεη οὗ ὑπϑπάδσ [Π 6 βᾶπηα ἤσιγο, ἂἃ5 
Βανὶπρ τηδάς 411 [π6 παϊΐοης ἀγα. 8516 ἰ5. οα]] δα ἃ ρσοϊάδῃ οὺρ ἴγοηὶ 
1ῃ βρὶεπμάουγ δηά ρίοσυ ψ μοι Ὀδ]οησεα ἴο ὮΕΓ 85 δὴ δπιρῖγθ. ΕῸσ (6 
Νεν Τεβῖ. δρριοδίίοη οὗ ἴῃ ἄρυτε ἰο [με 5ρι ἴαμα] Βαθγ]οη 5εα Ἀδν. 
ΧΥΪ;. 4, 8. 

8. Δοτυΐ 7οκ δε7] ΤῊϊς 15 δἀὐάτεββεά ἴο (6 ενγε δηὰ οἵδε πδίϊ σῃ 8, 
Βεϊά οσἀρίϊνε ἱπ ΒΑΌΥΙΟΩ. Τα του ]ς Τμδγαοῖοσ οὗ ἤδσ 1411 15 τηοβδῖ 
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232 ἹΕΕΚΕΜΙΔΉ, 1.1. ἶνν. 9--- 12. 

Τακα Ῥαϊτ ἔοσ ΠΟΥ ῥϑίῃ, 
150 ὃ6 586 ΤΥ δό Πεαϊοά, 
Ὗνε ψου]Ἱὰ μανε μϑαϊεὰ Βαῦυϊοῃ, Ὀυὲ 586 15 ποῖ μεαϊδά: 
Ἐουβακα πεῖ, δῃᾶ ἰεῖ ὃ5 ρὸ ἜΘΥΕ Οὐδ ἰπίο ἢϊ5 οὐῇ 

. ΟΟΌΙΙΥ : 
ἘοΥ ΠΕΙ Ἰπαρταθηΐ σεδοῃοίῃ υπἴο ἤθανθῃ, 
Απᾶ [15 πε ὉΡ ἐϑεϑ ἴο ἴῃς 5Κ165. 
Τῆς ΟΡ Βαίῃ Ὀτγοιρᾷς ἔογ οὐγ σρηςεουβη6ϑ895 : 
Οομθ, δηά ἰδὲ ὰὰ5 'ἄθοϊαῦα ἴῃ Ζιοη 
ΤῊ ψοῖΐϊ οὗ ἴῃ6 ΓῸΒΡ οὐ Οοά, 
Μακε Ὀτραΐ (6 δὐγοννβ : ραῖμογ [Π6 58}16145 : 
Τῆς ΓᾺΡ διαίῃ ταϊβεὰ πρ ἴῃ 6 βρίγις οἵ [με Κιηρβ οὗ ἴῃς 

Μεάδϑ5: 
ἘῸΥ Ὧ15 ἄδνίος ἐς δραϊηδὶ Βαρυοῦ, ἴο ἀδΞίσου 1; 
Βδοδιιβα ἴἴ ὧς [ὴ6 νδεηρθδηςα οὗ ἴῃ6 ΓΟΒΡ, 
Τῆς νϑηρϑδᾶῆςα οὗ ἢΙ5 [ΕΙΏΡ]6. 
ϑ'εῖ ὉΡ ἰῃς κἰαπάδζα Ὁροῦ [Π6 νψ.4]15 οὗ Βδθυ]οη, 

5 ΚΠ ΠΥ βαρρεβίοα ΌΥ [88 Ῥτορμεῖ μθη ἢα ἴῃι5 64115 προ ἴθοβα ψῆο 
μδά βυβεγεα ταοβὲ δυϊθνουβὶῦ δ ἢῈΣ μαπάβ ἴο ἴᾶνβε σοϊωραββίο προ 
186 1115 οἵ [Ποῖγ (οὐ ΤΟΣ ΟΡ σΈβ80 7. 

ἕαξε δα»2] σοτραγα χὶν. ατ. 
9. ε τυοιρα ἀαῦε ἀεαίσα] ᾿ἰϊεταγ, ἩΨς λανε ἀεαϊρά, ἰ.ς. ᾽ς Ἦαλνε 

ἱοὰ ἴο εα]ϊ. ὍΤῆε [ονν5 5ρϑακ ἴῃ [86 μᾶτηδ οὗ 81] [π6 εχὶ]δ5 πῃ ΒαΌΥ]οΣ;. 
ἀεν γμάρ» 1 Δ67 ρεῖ. 
5.2145] Ἰιῖογα! υ, εἰομα. 
10. λαίὰά ὀγορλέ γογίλ οἱ γέρλίεοιε»»ιε:5} ἢαῖ τὰς Κηονα ἴδς 

υδεῖςα οὗ οὔυγ οᾶιβα (ΟΥ̓ ἴμυ5 46] νογϊηρ' ΟἿΣ ΘΉΘΙΑΥ ΟΥ̓ΟΥ ἰο {86 5 χοσα). 
Οοά Μᾶ5 δἱ Ἰεπρίῃ ἡυαρεὰ ἴμαὶ {86 ἰάΔο]αῖτΥ οὗ ἴῃ6 ρεορὶε μας θδεῆ 
δυο ΕΥ̓ Ῥυηβῃθά, δα (Π5 [ΠΟΥ ἀγα ἀραίη ἴο ΡῈ ἱγτεαϊεά δ5 πἱσβίεου. 

11. “ἥαξε ὀγίρε] οὐ, 55 4722. 
φαΐϊλεν] Ἰἰτογα γ, Κλ, ὶ.6. ρίαοα γοὺγ ἀγὴβ ψΐη, ΟΣ γόους Ὀοάϊες 

Ῥεἰπὰ, [Π 6 πὶ. ον ρος ἴὴς ΘΧργθοβίοη ἰῇ τὩΔΙρΡΊ οὗ 2 Κίηρξ ἰχ. 24, 
“ ῃ]]εἀ ΗἰΞ ῃΠαηὰ ψιτἢ ἃ Ὀονν,᾽ 1.6. σταβρεὰ ἰἴ. 

οἀΐοία5] ΤῊΣ ϑορίυδρίηϊ, ψο νᾶγγ πλιοὶὶ ἰῃ {Πεῖγ το ἀοσίηρ οὗ ἴδ Ἡ δ. 
ποτά, Πόσα δηά ἰῃ Εζεὶς. χχν. 11 ἤᾶνα φηέσεγε, δια [ΠΟΥ ἄτα (ο]]ονγθὰ ὮΥ͂ 
ἴῃς Ψυϊραῖε, ας [815 τεπάδσϊηρ βθϑὴβ ἴο πᾶν θβθεῃ δάορίεα τηοτεὶν 85 
Ὀεΐησ ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ταοβὶ βυϊϊεα ἴο [6 ῥγεβεηΐ οοηΐθχί. Βοῖίῇῃ ἤεζε δῃὰ ἴῃ 
ἴῃς οἴου ραβϑασεβ εσε (86 Ηρ ψογά οοουζϑ, 1 15 θεϑὶ ἴδε ἴο 
τθδῃ σἀξεζας. ᾽ τ 

ἐλε ξίγεος οὗ 1λε }7ε45] Μεάϊα γγχὰβ ἃ σουῃςγ ἱγίηρ πουτἢ-ψοςῖ οὗ 
Ῥεγβία. [11 σοηπίβιεα ἴῃ ΘΑΙΪΥ [1165 οὗὁἨ ἃ Ὠυ ΟΣ οὗἉ 5:4]} ἰτἰῦ65, τυ ΐοθα 
Ἰεδάθιβ ᾶσαὲ μούα οδ᾽Ἱεά “Κίηρβ.᾽ [1 ννὰβ ἴῃς Μεάαο-Ρεγϑίδη διμρῖγε [μδὶ 
βΒιυσσεοάορα ΌΥ σοῃαμπεβῖ ἴο με ἀοπιὶῃίοηβ οὗ Βαργίοῃ. Εὸςσ ἴδε 1δεὶ 
ννοτας οὗ [15 νεῦβε σοπιρατα 1. 28 ψ 1 ποίσ.ἅ" 

12. "90,} ξελιβῖ. ΑἸΓὨουρᾺ μὲ ΗΘ. Ργεροκί τοι ἰ5 τοῖ ἔτος ἴτοσω 

ω 
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Ἵμακε (6 ψαΐςἢ βίγοηρ, 5εῖ ὑὉρ ἴῃ ψναϊσῃσχῃθι, 
Ῥόράτα [Π6- Δ} 05}. 65 : 
ἘῪ [ἴῃς ΓΟΒῸ μαίῃ θοῇ ἀδν!Ξεά δηᾶ ἄοπθ 
Ἴμαϊ ψΒῖοῦ 6 5ρᾶκε δραϊηβὶ (ἢ6 ἱηῃδοϊδηΐβ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΗ. 

αν ἴδοι. τμ4ῖ ἀνε !]εδὶ ὈΡΟῚ ΤΥ ψαῖοιβ, δυπμάδης ἴῃ τὸ 
[ΓΕΑ ΒΈΓΕ5, 

“ΤΗΐπς ἐπα ἰ5 οοτηα, σηπα ἴμα τηδάϑατγε οὗ [ὮΥ σονεϊουδηόβδ. 
Ἴδε ΒΡ οὗ Ποϑὶβ Πα βυνοσῃ ΟΥ̓ ΠΙτη561:, σαγέρρ, 14 
ΘΌΓΕΙΥ 1 ν}}}} 611 [66 τοϊά ταβη, ἃ5 τοίίἪ ΘΔ οΓΡ Πδτς - 
«Αηὰ [Π6Υ 584}} 1 ὉΡ' ἃ 5δῃουϊ δραϊηϑὶ [ῃ66. 

15--ιτορ. 776 Ογεαΐον οὗ 116 ζύμίνεγεε αἰοπό ἐς σοί, 

Ἧε Βαίῃ τηαδς {ῃ6 δαγῖἢ ὈΥ 15 ροόνοῦ, 78 
ΗΖ μαῖῃ δβϑίδὈ] 5η θα {π6 που] ὈΥ 5 ψ ϑοη1, 
Απά Ὠαίῃ βἰγεῖοῃμεα ουἵ ἴῃς ἤδανθη ὈΥ δὶ υπάοτοίδηάιηρ.. 
ὝνΏδη δα υκογοῖῃ δὲς νοῖςοθ, ζλεγε ἐς ἃ του πᾶδ οὗἨ ψγδΐοσο τό 

1Ϊῃ [πΠ6 Ὠρανθῆϑβ ; 
Ἀπ Πα οδυδοίῃ (Π6 νὰροῦγβ ἴο δϑοεπά ποτα ἴῃ6 εηάϑ οὗ 

186 δα: 

4 

ΔτΩΡΙΊΡΌΥ, γεῖ (ες νογάς “ρέεραγε {Π1π6 δ υβῃδθ᾽ δαὶ {ΤὉ]]ονν, βεοτι ἰοὸ 
ἀεςΐάς (παῖ [Ὠτουρμουΐ [6 νοῦβα {μ6 Ὀαβίεσεια αηὰ ποῖ {1|ὲ Ὀεβιεροά ἀγα 
δαάτοςοοά. 
ἕῳ αρεδι5.45] ἴο αἰίαοῖς Δὴγ οὗ (ῃ6 Ὀεδίερεοά [δαὶ νεμίυτοά Ὀεγοηᾷ [ἢ 6 

νν4]]5. 
18. τῤονε γηεαγι» τυαΐεγ.] 566 ποῖε οῃ ]. 38, 
αὐμπάαγ ἐρε ἐγεας7γ45] σομνεγεὰ ἴο ΒΑΡΎ ]οΩ το ἴδ6 οοπαποτοά 

Ῥτζονίηοςϑ. 
41ε »ισαφέγε οὗ ἐλ» εσυείομφ»ε:4) δέ νεεασμγε οὐ ἐὰν κοῖπ. ϑότης ψου]ὰ 

τολάογ ἴῃς ᾿αϑσὶ ννογὰ ἐδέζίγερ᾽ οὔ, ἴ.6. ἴῃ [6 νψεῦ οὗ [ῃγ ἀδϑιίην [Πα πὶ 
[α5 Ῥβεῆ γεδοῃεά, δἵ ψῃοἢ {πε [Πγεδὰ 15 ἴο ΡῈ οαῖϊ. ΑἸΙΒουρῃ (Πς ΗΘ. 
κτοοῖ ΠΊΔΥ͂ ἴῃ φεῦ Ῥθαᾶσ τηῖς 56η56, ᾿ξ 15 ᾿εβὶ ἴο στεπᾶθγ ἴξ ἴῃ 115 τόσα 
0.50}] 56 η56, ἃ5 ἀῦονε, Ὑ Ὡς ἢ 15 αἰ5ὸ Ὀεϊίζεσ δάδριεά ἴο 186 πηθηϊίοι οὗ 
(χϑᾶϑυγοβ ἐπα  αἰ ΔΕ] Ὶ ρτγθσθαϊηρ, 

14. 7 εὐἱζ ἢ Ἰιζεγα γ, 1 μανθ δΔ119ἅ, [Πε (Πἰηρ 15 νἱενγεά δ5 που σῇ 
ἷξ Βαᾶ αἱγοδάν ἴδκδβη ρίαοθ. Βαδρυίοῃ 5881} βὅνασῃχ, ἢ τἢ 6 Βοβίῆςε 
διίηΐϊεθ. ὍΠΟΥ 514]] εἴξδοϊ δῇ δῃίγαῃσα. 

εαἰεγρεζία᾽γ:) Ἰοσπδβῖδ. 
α τ«ἀομ:] ἴ.9 νἱπῖδξθ ΒΟ, 5ε6 ποΐς οὔ ΧΧΥ͂. 30. 

1δ--19ϑ. ΤῊΕΞ ΟΕΚΕΑΤΟΚ ΟΕ ΤΗῊΕ ὈΝΙΨΕΚΒΕ ΑἸΟΝΕ 15 ΟΟὉ. 

1δ--19. ὙΠεβα νοῦβοβ ἀγα 4]1 θυΐϊ 1ἀδηςοαὶ] νι χ. 12--τ6. ΤΉΪς 
Ὡδεά ποῖ ἴΠε ἰεαβὲ βιγρυῖβα υ5 ἴῃ ἴῃ6 οαϑε οἵ ἃ ὑυγῖῖεσ Κα Τἐγεπηίδῃ. Ιἔ 
15 οονίους ἤοννονοσ, ἴῃπαίϊ ἴῃ6 οἴἤοΥ, δπά ποῖ (ἢΐ5, ἰ5 (Π6 οτὶρίπαὶ ὈΪδσα 
ἴος ἴς ποζάβ. ἸΤδεῖς [ΠΟῪ ἰοτπὶ ἃ πδίυγαὶ βεαυθηοα ὙΠῸ (δαὶ 
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Ης τρλκειὶ Ἰρῃτηϊηρβ 1 σταίη, 
Απά Ὀπηροιῃ ἐογ τ[ῃ6 ψιπᾶ οὐἱ οὗὨ Π15 [Γδβυγεϑ. 
ἘΝΕΟΙΥ͂ Τηδῃ 15 Ὀγα 5 ὉΥ ἀΐς Κπονίεαρε ; 

. ἘΝΘΙΥ ἔουπάεγ 15 οοηίουηαρδα ὈΥ ἴἢ6 ρστάνεη 1τὩΔρ6 : 
. Ἐογ ἢΐ5 σλο]ίδῃ ἰηαρα ἐς [αἰβομῃοοά, δηὰ 2{εγε ἐς Ἀὸ Ὀγθαῖῃ 

1η ἴδηι. 
ΤΠΘΥ “γέ νδηϊγ, [πΠ6 οΙΚ οὗὨ ΟἸΤΟΙΒ : 
Ιη τῆς τς οἵ {Π61Γ ν᾽ ΔΈΟΙ ΤΏΘΥ 51.411 ρου ἢ. 
ΤΣ ροπίοῃ οὗ ]ᾶοοῦ ἐς ποῖ κὸ [πεῖ ; 
ἘῸΣ 6 ζ» ἴΠ6 ἰογηοῦ οὗ 411] δάζηρε: 
Απμά 7 »γαεῖ ἐς [ῃε τοά οὗ 815 ᾿ῃμείδηῃσα: 
ΤῊ ΤῸΒΡ οὗ μοβῖβ Ζ2ς ἢ15 Ὡδιη6. 

20-σ8, Αριῤ[ῥεαίορ οὗ 11ε ἀεεο» ῥέον οὗ .Βαδγέρμ᾽ς ἄρον. 

Τῆοιυ 472 ΠΥ ὈΔ[16 ἄχεα σμα ΕΔΡΟῺΒ οὗ ν Αγ: 
Ἐὸσ ψ ἢ τΠ6 6 ΨΠη11 Ὀσθαῖὶς ἰῃ ΡΊθοα5 [6 πδίο5, 

ψΠΙοἢ Ῥτοσθᾶθϑ, δϑοϑυσίησ ἴΠς Ι5γαθ ας (Ππαὶ ΠΟΥ ποεοὰ ποῖ ἴδασ ἰδ ς 
ῬΟΜΟΣ οὗ ίαϊ]Ξε ροάβ, ψὮ}]}6 ἤδγα [ΠΟΥ ἀγα αιοῖϊεὰ ὈΥ ἴῃς ρσορδεῖ δ5 ἃ 
βοϊεσηη ἀδοϊαταίίοη ἴο ἴπμ6 ΟΠ δ᾽ ἀδεδηβ [πὶ {πεῖν [4015 νν]}} ρον νοῦ} 655 
ἴη [6 ἀδγ οὗ [πεῖν οαἰδηλίγ. ὍΤΠδ οπκἰδϑίοη οὗ ἴῃ ννοζὰ [5γδε] ἴῃ τῆς 
ἩδΦὉ. οἵ νοῦ. 10 δεῖθ, δηά ομδ οὔ ἴνο πιΐποσ αἰ βεγθησθϑ ἴῃ ἴῃ 6 οτἱρίηδὶ, 
τε {πε ΟἿΪΥ Ῥοϊπίβ οἵ ἀἰϑβιϊποιίοη Ῥεΐνεεῃ {86 ἵνγο ῥαββᾶρεϑ. 

Ῥαβοδὶ σῖνοϑ νεῦβα 18 Δ δρρ]οαίίοη Μ ἰΪσἢ 5ῃενβ [ῃδῖ ἢ6 υπάἀεγίδης 
τ, ποῖ οὗ με ἰάο]5, Ῥαϊ ΔρΡασθηθῦ οὗ [Ποῖσ ννοσβϊρρεῦβ. “Τἢυ5 γοῦ 
566, αῖποτο, Παὶ στ ἀϊσ]θ 15 ἴῃ 5οῖὴς οᾶ865 ἃ ὙΕΙΥ͂ ΔΡΡτγορυίδίς τηθδῃς 
οὗ τϑοϊαϊγαΐηρ' τλθῃ ἔγοιῃ [Πεὶγ ούγουβ, δηὰ {Παϊ ἰξ 15 ἀοοοτα  ΡῚῪ δη δεῖ οὗ 
7υβίῖοθ, Ὀθοδιβθ, 85 Τθγθι ἢ βαγο, “ἴῆς δοϊϊοῃβ οὗ ἴποβα ἴπδὶ εἰῦ ἃσε 
ὙοΥΤΩΥ οὗ ἀοτβίοη, θεσαυβε οὗ [μεὶγ νδηϊιγ᾽.᾽ (Δγουϊμελαί Ζοίέεγς, ΧΙ.) 

20--ὅ8. ΑΜΡΙΙΕΙΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕΞ ὈΕΒΟΚΙΡΤΙΟΝ ΟΕ ΒΑΒΥΙΓΟΝ Ἐ 

ΏΟΟΜ. 

20. 720" αγὲ »» δα δ αχεῦ ΑἸΙΠουρἢ Ογτυβ, δπὰ ἀραῖη 15γαοὶ ἢανς 
Ῥέθη ϑυρρεβίοα ΕΥ̓ βοηηθ, ἴπεγα σᾶ 6 [{{π||6 ἀουδὲ ἴπδὶ Βαθυϊοη 15 
[8 βυῦ]εςῖ οὗ [6 δἀάγεββ ἴῃ 15 δηὰ ἴπῸ βυςςεεάϊηρ νεῖβθ. (οιηρασα 
οἾΔΡ. 1. 23, Ψ ΏΘΓΟ 586 5 κΚεηδὰ ἴο ἃ Βαπηπιεσ. [15 οἶθδὺ ἔσγοτῃ ἴμς ἴδηϑα 
οὗ ἴῃ οἱϊ τερεαϊεα νεγρ ἴῃ [6 οὔρίπδὶ {πὶ δῆς 15 ᾿Πουρῆϊ οὗ 845 51}}} ἴῃ 
[ῃ6 μεῖρῃὶ οὗ ΠΟΥ ροννεσ δῃὰ ἴῃ [}ς σηϊάϑὶ οὗ μεσ ορρσεβϑῖνε ἱσεδίσηθηϊ 
οὗ ἴῃς παιίοῃβ οὗ ἴῃς εὐχῇ. 

ὀαίξς α.χε] ϑοθ. ““ἼΏ6 Αβϑυγῖδη τδοα νγὰ8 ἃ 5ῃοτῖ (Ὠἰη ψεάρου, δηᾶ 
τηυϑί δἰ ἴθσ ἤᾶνα Ὀδθη τηδάδ οὗ ἃ νεσὺ του σῇ ψοοά, οτ---απαᾶ [ἢΪ5 18 τῆοτα 
ῬτιοῦΔὈ ]6--- οἵ τοῖα]. [{ δά δὴ ογηδιηρηϊθα ποδά, νηοῦ τγαβ βοσπηοιϊπηδ5 
ὙΕΙΥ͂ ὈΘΑᾺ ΓΙ ΠΥ τροαθ]]6 ἃ, πα σΟΠΕΓΑΙΥ͂ ἃ βίγαρ οὐ βίτίησ δἱ ἴῃς Ἰονοῦ 
εηα, ὈΥ ψὨϊοἢ ἰξ οου]ὰ ὲ ρταβρεά ψ ἢ στεαῖεσ ἤσιηηεβ5.᾽" (Ἐν ] ΒΟ. 5 
“πε. ον». 1. Ὁ. 458.) 
. )}0»] διά... με" 
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Αμά νὴ ἴ[λε6 ΨΠ11 ἀεβίστου Κιηράοχηβ: ᾿ 
Απά νι τῃ66 Μ}Π11 ὈΥδαΚ΄ ἴῃ μίεοθα [86 ἤοῖθα δηᾶ ἢϊ5 

Πιᾶογ; 
Αμά τ [μλ66 Ψ1Π1 Ὀγθαῖκ ἰῃ Ρίθοαβ [λ6 ομασγιοὶ δηᾶ ἢ15 

τιάογ ; 
ἢ τῆδ6 Αἷθο Μ11 1 Ὀγεαῖὶς ἢ ΡΊΘο65 τηδη 8Δηαἃ ψοσώδῃ ; 
Απά νι [Π6 6 111 Ὀσθαῖὶς ἴῃ ΡΊεςο65 οἷά δηά γουηρ ; 
Απὰ ψ ἢ [Π66 Ψ|ΠῚ1 Ὀχεαῖὶ ἴῃ Ρίεσαβ [6 γουηρ τάδῃ δηά 

ἴῃς τηδιά : ᾿ 
1 ν1}1 αἰδο Ὀγεαῖκ ἴῃ ρίεοθβϑ ψὶτἢ [Π6 6 [.6 5Βῃθρμεσά δηά ἢϊ5 

. Βοοκ; 
Απάὰ νι ἴδ 6 ψ111 Ὀγεαῖὶς ἴῃ ΡΙΘοθ5 [6 Ὠυβυδηάπχδη δηά 

ἢ]5 γοκε οἴ οχϑθῃ ; 
Απάὰ νὰ [πε 6 Ψ1ΠΙΠῚ Ὀσθαὶς ἰπ ῬΊΘ 65 σαρίδ!η5 δηά ΣΈ] 65. 

Ὁ ΑΒΔ ῚΙ Μ}}} τοπᾶθν υηΐο. ΒΑΡΎ ]οη 
Απά ἴο 8]] [ῃ6 ἸῃΠαΡΙτδηῖ5 οὗ Ομαϊθα 
ΑἹ] {πεῖν ἐν} [δὶ {μ6Ὺ ἢᾶνε ἄρῃε ἴῃ Ζίοῃ 

᾿ 1 γουΓ 5ἰρῃϊ, 581 τ[ῃ6 ΤΟΚΡ. 
, ΒΕΒοΙΪά, 1 αγὲ ἀραϊηβδὶ ἴμεθ, Ο ἀεϑβίσογιηρ τιουπίδιη, 581}. 

τὴς ΤΟᾺΡ, “- 

22. οἷά α»μά γοι7:9} Ἰἰζοτα Ϊγ, οὐ για» ἀραὶ δον. 
. 38. εαῤίαΐμε απαὶ γε 75] ΤῊΣ ἴνο οτἱρίηδὶ νοσὰβ αἀύὸ πποογίδὶπ ἴῃ 

{πεῖν οὐἱρίη δηὰ Ὄχαῤΐ βεῆβθ.. ὍΠΟΥ Ὀοιὴ οοσὰΓ ἀρδίη 1 νοσ. 28 δηᾶ 6 
βεοοῃὰ (ΞΔ 41) 150 ἴῃ νϑσ. 57. ΤῊδ ἔοσπιοσ (2εξλδ}ὴ 5εοιηβ ἃ {{|6 ρίνθῃ 
ἴο Ῥχονίῃοίαὶ ρονεσηοῦβ ὕεῖον [6 ἢτβὶ σαηῖς. [Ιἰ 15 δρρὶ θά ἴο Ταϊηδὶ 
(Εζτα ν. 6), Νεμδη δ (ΝΈἢ. ν. 14), δά Ζεγαρραρεὶ (Ηδρ. ἱ. 1). 1ὶ 
ΤΩΔΥ͂ ῬΟΞΒΙΌΪΥ Ὀ6 1ἀφηῖς4] ἴῃ τοοῖ ψ ἢ ἴῃ6 ψοσά 2ασζα, Ῥυϊ αἰπηοβί 4]] 
(μαἴ σδῃ Ὀε ἀβοοσίαἰηεξὰ δρουϊ {πΠ6 ννογὰ 18 ἴπαΐ 1ξΐ15 ῬσορδῦΌὶΥ Αβϑγγίδη. 
ὝΒυ5 Βαρυϊοη οδεγβὰ ΠΘΥ εν υ Υ ἐὐεῃ ἴο ἴῃ εχίεηϊ οὗ 1]]-ἰσεαϊτησ 
ΠΥ οὐνῃ βυρογάϊηαϊα σον ΥΠΟΥΙΚ. 

24, 7). τοὴδ γερ 67... ἐγ γον σἱρἦ] ὙΠεθ6 νοσάβ τὸ ἴο Ὀς Ἰοϊπρᾶ 
ἴῃ βεῃ86. Τὴ 7εννβ ἃτὰ ἴο μανα ἴῃς βαιβίδοϊοῃ οἵ ββείηρ ἴῃ6 σϑαυΐίαὶ 
οὔ 1Πδὲγ δῆθηγ. ΕῸΓΣ [ἢ]5 ᾿πουρἢϊ σοτηραᾶγα 5. χοΐ. 8, 

25. Ο ἀκείγογίηρ᾽ »ιοεγέαϊ7) ΤὯΘ βᾶτηὴς Ρδιγαβε 5 υϑεά ἴῃ 2 Κίηρϑ χχῆϊ. 
13 (Εηρ.  εῖβ. “δα τηοιηῖ οὗ σοτταρίϊομ ) οὗ [ῃς Μοιηῖ οὗ ΟἸῖνεβ (ἢ68 
50θὴ6 οὗ ρεγηϊοΐουβ ἰάἀοϊαίγγυ. Ἡξετα ΒαΌυ]οη τοοοῖνεβ [6 Ἐ|16, δ5 δ 
ομος δυγί] δηα σοηδρίσυθουβ. [{ 15 ποῖ αυϊίε οἰεασ ψβεῖμογ [Π6 ἤρττε 
οὗ ἃ νοϊοδῃο 15 τηβαηΐ [πιουρμουΐ ἴῃς νεῦβα, Ψ 1 σοὺ κβ ταϊηρὶεα 1} 
Ὀυγηΐηρ Ιανὰ ΤΟ] ηρ ἄοννῃ 115 5:46ε5. Αἴ δὴγ γαῖ ἴῃε 1αϑὲ ννογὰβ σηϑδῃ 
[δὲ ἰξ 11 ὈὰῈ τϑάιποεά, δ5 1 ψεσε, ἴο ἃ οἰπάδι, 115 βονοσ ἴογ ον]] 
Θχμαυδίεα, “ϑυο ἢ} ννᾶβ Βαῦγϊοη. [5 ἀδβίσυσί να ΘΠΟΓΡῪ ὑπᾶσυ Νε- 
ὈυσΠΔάΠΘΖΖΔΥ γὰ8 κα [π6 ἢτδί οὐ σεαῖκς οὗ νοϊσδηὶς ἤγεβϑ, 115 σαρίά 
ΠΟΙ] ]αρθα ὑῃάᾶοσ ἢΐ5 βισσεβθοσβ ννὰ5 85 ἴΠ6 βᾶ1ὴ6 νόυϊσδηο ΨΏΘΩη 115 ἤδηο5 
δανα Ὀυγηΐ ουΐ, δηα 1ΐ5 ογαίου 15 []]Ἰὴρ ἰὴ ἀροη 1ἴ561{.} (52. Οραηϑι.) 

3, 



«46 

27 

28 

436 ΤΕΚΕΜΙΔΗ͂, 1. [νν. 26---28., 

ΝΏΙΟΒ ἀεδβιγογεϑβὶ 411 [μ6 εατῖῃ : 
ΑΠΑῚ ν1]}} κιγεῖοι ουϊ ταὶηθ ἢδηά ἀροη ἴΠ66, 
Αμὰά το]] ἴῃ6 6 ἄοννῃ ἔγοτῃ [ῃ6 τοοῖϑ, 
Απῃά Μ11} σακε [ἢ66 ἃ Ὀυτηΐ τρουηΐδίη. 
Απά [Π6Υ 5881] ποίΐ ἴαἶκα οὗ [ῃ66 ἃ βίοῃβ ἴοσ ἃ σογῇεγ, 
ΝΟΥ͂ ἃ βίοῃηξ ἴου ἰοιιη ἀδτ]0ῃ8 ; 
Βυϊ ἴθου 50] θ6 ἀδϑβοϊαῖβ ἔοσ δνϑσ, βαιἢ [6 ΤΟΚΡ, 
δεῖ γὰ ὕρ ἃ βἰαηάατσα ἴῃ (6 Ἰδηά, 
ΒΙονν [Π6 {πιηρεῖ διηοηρ ἴΠ6 ΠαιΟΏ5, 
Ῥγαρασα ἴη6 πδίοηϑβ ἀσαϊηβδὶ ἤδῦ, 
(411 τορεῖμοῦ δραϊηδὶ μου ἴῃς Κιηράοιῃς οὗ Ασαγαῖ, Μίῃηι, 

Δη4 ΑΞΠΟΠΘΏΔΖ ; : 
Ἀρροϊηϊΐ ἃ οδρίδίη δραϊηϑβί Πογ; 
δια [πε ἤοῦβεβ ἴο σοτ]6 ὉΡ 85 ἴῃ τουρῇ οδίογρ! 48. 
Ῥγερᾶγα δραϊηβδέ 6 (ῃ6 πδιίίοηβ ἢ τ(ῃ6 Κίηρβ οὗ [δε 

Μεάβς, 

46. ΤΉῊς ἤρυτα οἵ 5ἴοποϑβ, νηϊοἢ ὉΥ ἴῃς αοξίοη οὔ ἔστε ἴανε δεδη τεη- 
ἀεγοὰ υηδὶ (ογ 56 ἴῃ Ὀυϊἀϊηρ, ἰ5 σοηιϊηιοὰ ἴῃ τα νεῖβθ. Νὸο δπιρίγε 
5}4}1} ἀραὶῃ ἤανα Βαργίοη ἴοσ ἰΐ5 οθαπίγθ. [1{5 ροβί το 85 ἃ σδρίϊαὶ οἰ ἰ5 
ἴοσ δνεὺ 5ῃαίϊογεά, δηά 1ἴ5 σίογυ Ὀυγηὶ ουϊ. 

27. ἐρ1}ε ἰαμ] ΟἈ ἴδ. ΘΑΣᾺ. 
2 ῤαγ6] βδιϑουῦϊῖυ. 96ε ποίςβ οἡ νὶ. 4, χχὶϊΐ 7. 
ἤγαγαί, Μίπεῆ ὙΠεβε ψεγα τεβρεοιίίνεῖν ἴδε σεπίγαϊ οὐ Ξουίμεπι, 

δΔηΔ (Π6 ψεβίοσῃι ρογίίουβς οὗ Ατίηδηϊα, ψηϊοσὰ ἡνογὰ ἰβ ῬΟβϑ ὉΪΥ ΞΞ Ηδτ- 
Μίπηϊ ξίῖῃς πιοιηϊδίπουβ σοιπυ οὗ Μίπηϊ. Αὐπιθηΐα ψψὰ5 ὉΥ͂ [ἢ 5 
εἶπα ὑπάον Μοάϊδη σναυ, δηὰ 5οὸ ψουϊά σοηί θα ἴο ἴΠπ6 ἔογος οὗἉ [δαὶ 
ΔΙΤΩΥ͂,  Ώδη τ]διοἢηρ ἀραϊησῖὶ ΒΑΌΥ]Οη, : 

“:λελεμα2] [115 ροβίτου γα δ ΟὨΪ ραίπον ἴσγοτῃ ἰπἰβ ρδββθασε ἴο 
ἤανα. Ὀδθὴ ΠΘΑΓ ἴῃς ἰοιτηογ ἴνοὸ ρ͵ασεβ. Βαδν]ηβοιν (Η γοά, νοἱ]. ἵν. 
204) 5ιι5ροςοῖβ ἃ ψγοηρ τεδάϊηρ ἴῃ τῆς ΗδΌ. τοχί. 

εαῤίατ})] Τμς Ηδςῦ. ψογὰ ἰ5 τὰῦβ, οσουγτίηρ ΟὨΪΥ οπος Ὀεβίάες, Νδῇ. 
111. 17. ὙΠΕτς αἶθο ἴῃς οοηϊοχῖ σοποεζηβ ἰοσυϑῖ5, δηα (ἢ ““ ςαρίδιῃ5 
ἴα ᾿ἰκοηθα ἴο σγδβθῆορρεῖβ. Ἐνδη ἰη (6 τἰπὴ6 οὗ [ῃ6 ϑεριπαρηί ἴῃς 
ταδαῃΐηρ οὗ [16 Ψψογὰ βθβεῖηβ ἴο πᾶν Ῥβεὴ ἀουθίαϊ, ἀπὰ ἰξ ργοθαυὶῦ 
ἀεποίεϑ βουὴθ Ῥαγ συγ Κιηὰ οὗ ἴγοορϑ, 85 [815 νν}}} Ὀεϑὶ ϑαϊ ἴῃς Νδῆυα 
ἀϑβᾶρα. ; 

" “ὩΣ γομρ εαἰογῥί)]αγΕ} ἂς 106 γομσὰ Ἰοσαδῖ8. [1 νὰ τειαίη (δὶς 
τοπάεηρ, νὰ ἀγα ἴο υπάογϑιαηα 1 οὗ ἴῃς ““Ἰοςσιι5ῖ5 ἴῃ (Πεῖγ {Πἰγά βίαρε, 
ψ ΏΘη {Ποὶγ νίηρϑ ἀγα 5{1}} δηνοϊορθὰ ἴῃ τουρῇ ΠΟΓΩΥ οα568, ψ ςἢ 5(ιοΚ 
Ρ ρου {πεῖς Ὀαοκβ. [Ι{ ἰβ ἴῃ εἰ σίαρε (Ππαΐ [ΠΟΥ ἀγα 50 ἀεβίγυςϊίνε" 
(52. Ορ»1Ὁ1.).{0 Τῆς γομρὰ οὗ ἴῃς Επρσ. δεῖβ. Ὠονανεῦ ΤΩΔΥῪ τηδδῆ, 
δοοογάϊηρ᾽ ἴο ΔηοΙ ΠΟΥ 5εη56 οὗ ἴῃς νου, ἐαφέρέηρ᾽ Ζ6 770, ἀδεέγμεϊίοη. Ιὰ 
ΔΩΥ͂ οΑ86 ἴΠ6 ΘΠΘΙΩΥ 5 ΠΟΙΒΟΠΘη ΔΓΘ ἴο δάνδηοα ἴο [Π6 αἰδοῖς πῃ ἢυπι- 
Ὀεῖβ ΨΪΟΝ 584}} βυρρεβὶ ἃ ΡΙαριιθ ΟΠΙῪ ἴοο ἑδυιλϊ ας ἰο Εδϑίθζῃ οουηίτεϑ, 

28. Φνέβαγε] ϑεε ποίς οἡ ρσανίοιις νϑῖβθ. 
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ΤῊδ οἀρίδϊη5 [πογθοῦ, δηα 8}} [6 στ] εῚ5 (Πθσθοί, 
Απά 81}} [ῃς ἰαηά οὗ 15 ἀοχλ] οη. 
Απηά ἰἢδ Ἰαπα 5}4]} (τε Ὁ ]6 Δηα 5ΟΙΤΟΥ͂ : 
ἘῸΓ ἜΥΕΓΥ ΡυΓροβα οὗ ἰῃ6 Τ.ΟΒΡ 584}} θὲ ρεσέοσηλεά δραϊηβὶ 

ΒΔΌΥ]οη, 
Το τηδῖζα 16 Ἰδηᾶ οἵ Βαργίοη ἃ ἀδβϑοϊδίοι, 
νοῦ δὴ ᾿μδὈϊίδηΐ. 
ΤῊΘ τ ρἢἰγ γηορ οἵ Βα γίοη μαναὰ ἔοσθοσῃ ἴο βρῆϊ, 
ΤἬΏΘΥ Πᾶνα τειηδηδα ἴῃ Ζ {617 ὨΟ]άϑ : 
ΤΠοῖγ ταῖρῆΐϊ Πα [8116 ; [ΠΟΥ ὈδοϑΙη6 85 ΜΨΟΙΏΘῺ Σ. 
ΤΠΟΥ πᾶνε Ὀυγηΐ ΠΕΙ ἀνε] ]Ἰηρ ΡΙΔ 665 ;᾿ 
Ηδν Ὀδτβ δα Ὀσόϊκθῃ. 
Ομδ Ροϑβί 514]1 τὰ ἴο τηδεῖ δῃοῖΠεσ, 
ἈΑπά οἠ6 ΓΤ ΘΘ5ΘΏΡΕῈΓ ἴο τηδεῖ ΔηοίΠ ΕΓ, 
Το 5ῃδν [ῃ6 Ἰἰκϊηρ οὗ Βαῦγ]οη 
ΤὨδὲ ἢ15 ΟἸἿΥ 15 ἴα Κθη δἰ ογέ δηά, 
Απά 2λαΐξ ἴῃΏ6 ράββϑαρεβ ᾶζὲὸ βἰορρεᾶ, 
Απηά [δα τεϑᾶς {Π6γ ἤᾶνα Ὀυτηΐ ΜΙ ἢγθα,. 

εαδέαϊ»5...» 7275] [6 5απι6 σψογάς δ ἴἢ σψεῦϑε 23.. 
ἀπ αογγεῖγεῖο}} ὙἸδμδ Ῥγομῃμουη σείθιβ ἴο πὸ Κίηρ οὗ Μεάϊα, σψῆο ἰ5 ἴο 

ραῖμοσ ἱορσείῃεῦ ἰμ6 νατγίουβ ἰσῖῦεθ οὐὸσ ΟῚ π6 συ]65, ψ  τὨοὶγ 
δΟνΕΓΏΟΥ5. 

49, «λαϊὶ ἐγεριδίρ] ὈΓΟΣΩΌΪΘΒ, δηα 50 ἔοσ (86 οἴου νοσὺς οὗ [ἢ γϑῦϑθο. 
80. ,“ηγόο»}1) οθαβθᾶ. 
λέν λανε δι»1] ἴ.6. ἴῃ 6 ΘΏΘΙΏΥ. 
δαγ5] ἀοίδησες σεΏσγα] ]γ. 
81. 2027 ὌὙμὲ νοτσγά 15 ποΐ υϑδεά ἴῃ πηοάδγῃ ΕὨΡΠΞὮ ἴῃ [15 56 η56, 

ἐχοθρῖ 1ἢ [6 Ἔχργθβϑίοῃ 20 ί- ἄσδίςσ. Ἐὺρχ ἴῃ βεῆβθ, συ πηϊηρ' Ππλ σβ σοῦ, 
σΟΙΏΡΑΣΘ 

“Ὑουσ παῖΐνα ἔονῃ γοι εηἰετεά [Π|6 ἃ 207. 

ΘΏΔΚαθρϑασς, Οσγίοίαρης, Αςξ Υ. 86. 5. 

Εἰτϑὶ ἀδποίίηρ ἴπαὶ ψ Οἢ ἰ5 ρ]δοοα (2σεεζερ:), ᾿ξ σᾶπλς ἴο ἄθηοῖα ἃ ῃχοά 
δροῖ, 6.5. ἃ ΤὨΣΠΠΑΥῪ Ῥοβῖ, ΟΣ ἃ ρίαοβα ἤθε ἤοῖβεβ γα Καρί ἔοσ {τ8- 
γε] ]ετβ, ἴθ (ἢ6 ῥείβοῃ 80 ἴγανβὶιίηρ, δηὰ ἤθη ΔΩΥ οἠς ἰσγανθ]] ησ 
αυϊοκὶγ. 866 2266 Κογά-δοοξ. 

σλαΐ γε το γιόεεΐ αγιο 67] Βαατῖηρσ [Π6 [1ἀΐηρϑ ἔγοσῃ ὀρροβίϊε χυδτίοις, 
ἴδιο 5}4]} τηϑεῖ δ (ῃς6 Κίηρ᾽β σδϑίϊθ 1ὴ (Π6 Ὠδασί οὗ [Π6 οἱ. 

αὲ ομες ἐμ] Ὀσίίοσ, ἔσοσῃ 811 51: 4658. 866 ποίβ οῃ ]. 2ό. 
82. 25:45] Ὡοῖ 5] ον ρΐασας, ἰοσάβ, ἴοσ σοι ἀϊά ποῖ, ἃ5 ασ ἃ5 

γε Κηονν, οχίϑὲ ἰη [6 ΕἸΡηγχαΐεβ αἱ ΒαΌυ]οη, Ὀὰΐ ργοῦδΪγ ,Μ277165. 
Βοτο ψγὰ5 Ὀπῖ οἠς Ὀγάσα νι η [ῃς οἰ. 
γε5] ῬΟΟΙΒ. ΤῈ ψοτὰ γέφαϊς ἢὰ5Ξ Ὀδοὴ Ξυρεοι(υϊοά ἴο ἀνοϊά (6 

αἰ ἤου τυ οὗ ἀδο]ατίηρ (δ: Ροο]5 οὗ ψαΐοσ ἃ ἴο Ὀ6 Ῥυτῃδᾶ, [{ ἰ5 ΟὨΪΥ 
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Απηά τς τηδη οὗ ψδῦ δῖα δῇ πρῃϊαθα, Ἷ 
ἘῸσ [5 5411} [ῃ6 ΓΟΒΡ οὗ ποβίβ, [ῃ6 (οά οἵ ᾿Ξ5ταεὶ ; 
ΤΟ ἀδυρῆίοσ οὗ Βαῦγίοη ὧς κα ἃ [ΓΕΘ ΠΡ ἤΟΟΥ, 
7: ἐς ἔτη ἴο [ἢτεβῇ ΠΕ: 
Υοεῖ ἃ {{||6 ψ 116, δηα [η6 τη οὗ ΠοΥ Πατνοϑϑὶ 504} σοτῃθ. 
Νεθυςβδάγεζζασ [6 Κρ οὗ Βδθυ]οη Ὠδίῃ ἀδνουτζαα τη6, 

Ὧδ6 δῖ οὐυϑηθα τη6, 
Ηδς δίῃ τηδαᾶδ π16 Δηῃ ΕἸΏΡΙΥ νε556], 
ἩΗς Βαῖῃ 5] ονθα τὴ6 ὉΡ {|κὸ ἃ ἀγαρόοῃ, 
Ης δαί Β]]εα ἢ15 θε6}]γ ψ ἢ τὰν ἀ]Ιοδίε5, 
ΗδςΣ δίῃ οδϑὶ τηθ οὔ. 
ΤὨΒ νἱοϊεηςα ἄοῃα ἴο τη6 δηᾷᾶ 2ῶ τὴγ β6ϑἢ ὅσ ῃροη Βαδυΐοη, 

ἴῃ ἃ ἄρυτα Βονανεγ {παι [ἢ]5 15 βαἱά οὗ ἴθη, δπᾶ ἴΠ 6 τηϑδηΐϊηρ οὗ ἴδ8 
βἰαίοιηθηΐ 15, (μαὶ (ἴδ τεβοσνοὶτα δῃηά ροοΐβ σουπα Βδρυ]οη, τδάς ἴὸ 

, Ποηίδίη [6 ονετῆον οὗ [6 τἰνεῖ, δῃα 50 ἴο ργενεηῖ ἱπυηάαίϊοηϑβ, 5}4]]}, 

ΘΓ. 

1Κ6 411 [ῃ6 οἴμεσ δἀογηῃηχεηίβ οὗ ΒαΌγ]οΟη, αἰβαρρεαῦ 85 σουαρ] ΘΙ εἰν 85 
[δὲ ὩῚΟἢ 15 ᾿ἰηβδτητηδθ]α ἄοαϑ ὈΥ 1ῃς δείϊοη οὗ ἔτεα. 

88. 221 Ζέγις ἐο ἐλγεσἦ 67] διὺ Ὁ 6 [ἦτ ἰμϑὺ ὖῦ 15 ἰτοδάθῃ. “" ΤῊς 
ταοβδί σοηηοῃ τηοᾶθρ οὗ [Ἀγεβηϊηρσ ἴα Ψ ἴῃ ΟΥΣΏΔΤΥ 5᾽αὉ οδ]]οά 
γηοτυγῦ, ὙὨΪΟὮ 15 ἀγα ονεῦ ἴῃς ΠόοοΟΥ ὉΥ ἃ Ὠοῖβε, οἵ γοΐε οὗ οχεῃ, 
ὈΜ511] ποῖ οὐἱγ ἰἢ6 σταΐῃ ἰ5 5861] ουἵ, Ῥπὶ (Π6 βίγαν 156] 15 στουπὰ 
ἰηΐο “μα ΤΟ ἐδοιϊ]τταῖς 1Π1|5 οροσγδίίοη, 115 οὗ σου δσὴ ἰανὰ τε ἰαϑϊεπεὰ 
ἰπίο [86 Ὀοϊΐζοηι οὗ ἴῃ 7ποτυγε7, δια ἴῃς αἀὐῖνου 515 οσὐὨ βίδπας Ὡροὴ Ἰΐ.... 
ΤὨ ἱπιεπίίοη οὗ (Π6 ΤΆΤΤΩΘΙ 15 ἴο Ὀεαΐ δηὰ στη ἄοντ 5 ἢ1115 οὗ σταίη 
ἴο ΟΠ ΔΗ͂, ἀπά στὰςοὶ οὗ 1 ἰ5 τεάυοσεοα ἴο ἥης ααδπῖ, νϊοἢ [6 ψΙΠπα σαττὶεϑ 
ΔΎΓΑΥ." ὙΠοιηβδοη, 724 Ζαμαῖ αμα ἐἦε Φοοξ, Ῥ. 5638. Εοσ [με βδῆςε 
δρσυζα υ564 ἴῃ τεΐεσεησα ἴο ΒΑΌΥ]ΟΙ, 566 15. χχὶ. 10. 

ἐ.ε ἐΐγ6 οὗ ἀξν δαγυεεί σλαίί εο}4146] 1ἨΔ9 Βαχνυοβὺ Ε19 81.811 ΟΟσαθ ἴοὸ 

84. ἘῸΓ “τηε᾽ νὰ β5βου]α ρῥγορδθϊυ τεδὰ τις [πγουρθους [15 νεῖβο, 
τὴ δλωω ως: ἴῃ 1.6 δίηῃρυασ. ΤὨΘ6 βρεδῖκοσ 15 οὗ οουγβα ἴμῈ ὀρρσαβϑδὰ 
5.86]. 
λαΐζ »πασς »16]. διῖ ὈυΒηθᾶ 126 8Δ.5149. 
ἰγαρῸ"}}) ΤὮδ βίηρυϊαῦ ποὰῃ Ταπηΐη (ρίαταῖ Ταπηϊηΐτα), ἕο Ὅς ἀϊ5- 

ἘΠρυη θα ἔτουυ Τηῃηίη, ΜὨϊοὮ 15 1561 { [Π6 Ρ]αγαὶ οὗ ἵδη, ὦ γαεξαί (5εὲ 
Ὠοῖΐδ ΟἹ ἰχ. 11), ἀεξηοίεβ ΔΗΥ͂ στεαΐὶ τηοηβίοσ, 50 ἢ 85 ἃ βεγρεηῖ, [δδὶ 
Τηϊρ ς παίυγα! νυ ἰδ ΌΪ] [Π6 Ρ]αἰη5 οὗ Βαρυϊοη. [1 15. 11. 9, μούγανεσ, 
Δηα οἰβενεσα αἷβο, ἰξ 15 υϑεα οὗ ῬΒδγδοἢ οσ Ἐφσγρῖ, δηα ἤδῃος ἴδετε, 
δια ῬΟΒΒΙΌΪΥ στα 85 Ψ06]1, τῆθδῃς ἃ φῦ. Τὰ δη. ἱ. 41, ἴἴ 15 υϑεὰ 
οὗ ς“2α-»»ο»5 1275 (Επσ. ' εἴ5. τυλαζε5). 

ἀεἰϊεαίε5} ϑεὰ δ5 ἃ βυνθβίδηϊίνε ἤδσα ΟὨΪ ἰῃ ἴῃς ΒΙ0]6. (οσηραζε 
ΘΒΑΚαβρεασε (2 2725. ἘΔ 11. 5), ψΒεσα ἴ6 Κίηρ 5ρθᾶκβ οὗ ἴῃ6 ξΞῇερ- 
ΓΉΣ ΒΟΙΏΘΙΥ οὐτάβ 85 “ἴδ Ὀεγομά ἃ ῥγίῃοθ᾽ 5 σἰφέϊεαϊές. (δε Ἡρονγά 

σοξ. 
8δ. 774 υἱοίδγεεο αἷρ716 20 726 αριαἶ ἐο τη.» 533,2: 1} ἱϊοτα γ, γεν σέοζεμο, 

αμεὶ νὲν Πεά, .ε. τῃ6 νἱοΐεποα ἄοπςε ΟΥ̓ ἀδνουχίηρ τηε. 



πρ 
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584}} τὴς ᾿ῃῃδθϊϊδηΐ οὗ ΖΙοη 580 ; 
Απμὰ σὰν ὈΪοοά ἀροη ἴπ6 ᾿μμαριϊαηΐβ οἵ Ομ] θα, 
5041] 7 ἐγ βα! οὴ 58 Υ. 
ὙΤΒοζοίοσο (ἢ .5 5! [ῃ6 ΤΟἘΡ ; 56 
ΒεΠοΪά, 1 τυΐ ρ]εδα τῇ σδιι56, ᾿ 
Απηά ἴδκε νβῆρϑδῃςα ἔογ με ; 
ΑΣΑῚ ν]}} αγγ ἀΡ Πετ 5868, ' 
Απά τῆλε ΠΟΥ 5ρτ Πρ ἀὐγ. 
Απᾶ Βαδρυϊοη 5}4}1 θδοοσης ἤδδρ8, 37 
Α ἀνε ηρ ράσο ἔου ἀταροηβ, 
ΑἩἢ δβιοηϑησηθηΐ, δηα ἃ Ὠ]551ὴρ, 
νι ουΐ δὴ ἸΠδΡιϊδηΐ, 
ΤΏΘΥ 5}8]] τοᾶῦ τορεῖμεσ {ὸ ΠΟ : 38 
ΤΠΘΥ 584]] γ6}} 85 ]Ἰοη θ᾽ 6105, 
Τὴ {ΠῚ Ποαῖ 1 νν}}} τηαῖκα {πμοὶν ἔδαϑίϑ, 
ΑΠΑ͂Ι ν1}} πλαϊκα [θὰ ἀτιηΐκεη, (παὶ ΤΟΥ πλᾶγ το)οῖςο, 
Απά 5166} ἃ ρεογρεῖῃιδὶ 516 6ρ, 
Απᾶ ποῖ νάΐκο, 5αι ἢ τἴῃὴ6 ΤΟΚὉ. 
1 ν1}} Ὀππρ [δηλ ἄονγῃ ΠΠ|κ6 Ἰατὰ 5 ἴο {μι 5ἰδιρίζετ, ὰ 
Τ2Κ6 ταῦ ΨΠῊ ἢδ ροδίδ, 

39 

86. 44] ποῖ υϑεᾶ τηοίδρΒοΥ  ΑΠ}}, 45 βοῖὴθ μάνα Ξυρροβεά, ἴοσ ἰῃς 
το 5.1655 τη ἰπᾶς6 οὗ Βαργίοη, Ὀυϊ σαί μοσ οὗ ἴ[πς ρτϑαΐ Ἰακα Οσὁἁ σϑβείνογ, 
ίουγ Βυπᾶάτεοα δηά ἔθη ἔα] Ωρ ἴῃ οἰτοπηχίδγθησθ, τδάθ ΟΥ̓ αυδεῃ 
Νιϊοοσὶβ (ΗΠ ἐσοά,., ΒΚ. 1. 185). 
“2 γρρ5}] ὙὍ]6 ψγοσᾷ 15 [ῃ6 βᾶτὴβ ἃ5 ἐμαΐ τεπᾶεσγοα “"(οπηίαϊη ̓ ἴῃ [6 

ἙΕπρ. ετκβ. οὗ 11. 13, δε 5εῈ ποίθ. Τῆς ]ἰἴοσαὶ βεῆβς 15 σζρρίρσ, ἀπά 
ἴῆς ποὺ ἰβ ἴῃ (ἢ6 βἰηρυΐασ, [{ χεΐίοτϑ ἴο [86 πεῖννουϊκ οὗ οδῆδὶβ ἀυρ 
[χουρσπουΐ [86 σουηίγΥ, ΒΙΟΝ ΕΥῈ ΠΘΟΘΘΘΑΤΥ ποῖ ΟὨΪΥ ἴΟΥ σΟΙΏΠΊΘΙΟΘ 
Ῥαΐ «ἷ5ϑο ἴου ἱστραίΐοη. [{ 15 {πγουρ τὰς ἀτγίηρ ὑρ οὗ ἔβεῖὶ (Παΐ (λ6 
ΘΟΌΠΕΓΥ 15 Ῥαττθὴ ἴἰο (15 ἄγ. 966 γεσ. 13, Δηα ]. 38. 

81. λέαξη)] ““Ναβὶ “᾿δαρβ᾽ οσ τηουιπηάβ, βῇδρεϊεθβ δῃά ὑῃ5] ΡΠ ΓΥ, ἀγΘ 
βοδίίεσεα δἱ ἰηίεγναϊς ονεσ ἴῃς δηζίγα στορίοη Βεσα ἰἰ 15 οογίδίῃ ἰμδΐ 
ΒΑΌΎ]οη δης θην κἰοοά." (αν]. “πε. 204. 11. 521.) 

ἐἶγαρυ᾽5] 18,0 1818, πιοὶ [ῃ6 βαῖὴβ ψοσά 85 ἴῃ νεῖ. 34 (566 ῃοίβ ἴβεσα 
Δ ου ἰχ. 11), θυϊ ἸΤδηηίτη -- Τδηηΐη, ρὶαγαὶ οὗ ἴδῃ. 

ἀϊ15:10}] 8:6 ποίς ου χυ]!. τό. 
89. 72. ἐλεῖγ ἀεαΐ 7 τοὴἠ  »ηαζε ἐκεῖ» 7α: 52] ΜΝ ΆΪ6 [ΠΟΥ τὰ ὀχυησ 

ονον ἴδε 5Ρ01} ψ Βϊὶς ἢ [ΠΕΥ μᾶνε οὴ ἴτοσι ἴῃς σοῃαπογεα παίϊοηβ, 1 Μ01]]} 
Αἰΐονν ἴπεδῶὶ ἴο οδτγοιβα ({9)}2ατίς βῃου]ά Ὀς ἀσ: πεῖτπρ Ῥοσ 8), ἀπά {86 πῃ 
ἀεβίτσου ἴδθηλ αἱ υπᾶννᾶσοβ. ΤὨΪβ ἰουηά ἃ 5ίρῃδὶ 16] πηοηΐ ἴῃ ([.6 σδρίασα 
οὗ ΒΑΡΥΪοη ἀστὴρ ἃ [εδϑῖ. 

40. ἰαγιός...γαρι5... λ6- ρυα15)] 411 οἶαββθεβ οὗ [6 ρεορῖὶθ. ὅ66 15. 
χχχὶν, 6; ἘζΖεῖς, χχχῖχ. 18. 

22---2 

“ιΜμΗως--ο τ΄ τὰ... ..““-ψὄψΨεἜΨρὃϑεἯοήο: 
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᾿ ΜὲῈᾺ5 115 τηδὶ ἢ 5οῦγου οὗ βίσθηρστῃ 85 ἃ ἔοσχίγεβϑβ. 

440 ΤἸΕΚΕΜΙΑΗ, 1. [νν. 41--.ὲ6. 

Ηον 15 Θῃθϑῃδοῦ ἰαϊκεῃ ! 
Απὰά ἄστυ 15 [6 ῥταῖβα οὗ [πῃ6 ψῇοὶα ϑαγίῃ βιγρυβθα ! 
ον 15 ΒΑΌΥΙ]ΟΠ Ὀδοοιηθ δὴ δϑιοῃβῃμηθηΐς διηοηρ ἴδς 

Πδιοηϑβὶ ᾿ 
ΤΠ 568 15 οοὴθ ὉΡ ΠΡροη Βδθυΐοη: 
ΘΠ6 15 σονεγοά νι τπ6 ταυ]ταἀ6 οὗ [ῃ6 ψανο5 [πογθο, 
ΗΓ οἱ165 δ16 ἃ ἀἰδβο δίῃ, 
Α ἀτγ Ἰαηᾶ, δῃηᾷᾶ ἃ ν᾽] θη 655, 
Α ᾿ἰαπᾶ ψβοσοῖη ἢ0 τδὴ ἀνθ]! οι, 
ΝΕΙμογ ἀοιῃ αν 50η οὗ πηδη Ρ855 {ΠΟΓΘΌΥ. 
ΑΠΑῚ 1} Ρυμιβἢ ΒΕ] ἴῃ Βαρυ]οῇ, 
ΑΔ Ὶ ν1}} Ὀπηρ ἔοτἢ ουἱϊ οὗ δ15 τοῦτ ἰδὲ πιο Ὦ6 

Ὠδῖῃ ϑννδ]ονεά πρ: 
Απά [6 παίϊοῃϑ 5141} ποῖ ἢἥονν ζορείλεζ, ΔῺΥ τόσα υπΐο 

ἈΠ: 
ε8, [6 ψ4]}1] οὗ Βα υ]οη 5141] [4]]. 
ΜΥ ΡΦορὶβ, ροὸ γε οι οὗ [6 πηάκι οὗ Ποῦ, 
Απά ἀεἸῖνοῦ γε ἜνΕΎΥ ΠΊΔη ἢ]15 501] 
ἙἘτοπὶ [ῃ6 ἤδγοα δῆρεγ οὗ [π6 ΟΕ. 
Απᾷά Ιεϑῖ γουγ Ὠδατγί ἐδιηΐ, ; 
Απά γε ἔδασ ἔοσ 6 στυσλουγῦ ἰμδὶ 5041} Ρ6 Ἠδαγά ἴῃ [Π6 

Ιαπὰ: ᾿ 
Α τυπΊοΟΌΓ 5141} θοῇ σομλ6 9716 γθ δῦ, 
Απά δἴϊοσ ἰμδὶ ἴῃ αμοίλεγ γεν σἤαζί φοϑ 16 ἃ, τυτηουτ, 

41. ,«δλετλαελ] ὅ6ο ποία ου χχν. 26. 
2.6 2γαΐ56] ἴῃ οὈ]εςΐ οὗ ῥσαῖββ. 
“:}»γ]54] 56ϊ26α, 
42. 7726 “εα ἐς “076 129] ὙΠ6 δρρσοδοῦ οὗ ἴδε Βοβίῖϊα δυῺν 15 ἰὰς 

τερτοβεηϊεά (οιηραῖα χὶνὶ. 7,. 8. 
43. α τυϊδγη65:5) ἃ ἀεβεσί, ἃ ρ΄δοθ δοβοϊυςεῖὶν υῖμουξς νορείδο]ο δ. 

566 ποία οἢ ἰ). 6. 
44. εἶ 9566 τοῖς οἡ ]. 2. 
ἡλαΐ τυλίελ ἦς λαΐά ττυαζίοιυεα 49] ἴδδ τἱοο5 οὗ ἴ86 κΞυδ)υραϊοάᾶ 

Πδιοη5. 
24 τυαῖϊ οΥ Βαδγζονς “λα 2411] ἀπά 50 τὴς ΟἿ 5841] 1οβα ἴμαί ψ Ὡς ἢ 

456. »ρὉ γέ οἐ] 5566]. 8. Ἶ 
46, ἠεεΐ γομ' ἀέδαγέ ζαΐη] (ὈΘΥΤΑΣΘ) ὑπαὺ ΥγΟΌΣ ποασὺ ζαῖτῦ ποῖ. 
Ω Τ42910147΄...ὦ.Ἅἕ ΤΏ471027] ἸῖοτΑ  γ, απα ζάεγό σλαὐ ον ἐγε (ἐἀξ ἐστε 97} 

Ζ:ε γεαν ἐἦδ γεριοιν, απα αὐεευαγα ἐπ (ἐδε ερμγδε 97) ἐᾶέ γεαν ἐδέ 
γιμογ, ἘΛΆΤΩΟΌΓ 584] βυοσεαα ταπιουσ, ἃ5 [6 γϑδγβ ΡῸ οὨ, δῃά γϑνοὶῖ5 
Δῃα ἰηϊεβίίης ἀϊδρυΐεβ 5841} {οσεβῃδάον ἴῃ6 δη8] ὑχεαὶς ὑρ οὗ ἴδ ς 
ΒΔΌΥ]οηΐδῃ δ ΡΊσα. 
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Απά νἱοΐθηςα ἴῃ [ἢς ἰαη, τ]οῚ δραϊηβέὲ σΌ]ῈΓ. 
Ὑδοζείογα θ6Πο]ά, [86 ἄδγϑβ σοϊηε, 
ὙἸΠΑΓΙ Μ1}} ἀο Ἰπᾶρταεηῖ Ὡροηὴ [μ6 στάνθη ἰτηαροϑ οὗ Βα- 

Ὀγ]οη: 
Απά Π6Ὶ ψῇο]6 Ἰαπα 50.411] θ6 σοηξουηάεοί, 
Απὰ 81] Ποὺ 5]αϊη 5141] [4]] ἴῃ [6 τηϊάϑι οὗ ἢθυ. 
Ἴμδη [ῃ6 ἤδάνθη δηάᾶ [6 βαυίῃ, δηᾶ 411 [μαΐ ὧς ἐβοσείῃ, 48 

504]} βίηρ ἴοσ Βαδυίοῃ: 
ἘῸῚ ἴπ6 ΡΟ  ]οΥς 5141} σοῆδ πηῖο Π6Υ ἔγοῃι (6 ποιίῃ, 

5811 ([ῃ6 ΠΟΒΡ. 
Α5 Βαδυίοῃ λαζᾷ ἐατϑε τἰἢς 5αϊη οὗὨ [5.86] ἴο [4]], 
50 δἱ Βαρυίοῃ 5}.4]} [411 [η6 5]αΐη οὗ 411 τὴ 6 δϑγίῇῃ. 
Υε (δδῖ μανα δβδοδρϑά [ἢς βνοτζά, ρὸ ήσαν, βιἰδηα ποῖ 5111}: 50 
ἘΘΙΘΙΏΌΕΙ ἴῃ6 ΓΟΒΡ δέδγ οἔ, 
Απά 1Ι6ς. [γιβδ]θπὴ σοπ16 ἴο γοΟῸΓ πηϊηά. 
Ὗγε δῖα οοηΐξοιιηαθα, Ὀδοδιιθ6 γα ᾶνα δασαά ΤΟρΡτΟδ ἢ: 
Θμᾶτηδ μαίῃ οονεγεά ον [λοθϑ: 
ἘῸΓ 5. γδηρ 5 ἀΓ6 ΟΟΠ16 1πΠἴο [Π6 βδηῃοίυδτιαϑβ οὗ {π6 1.0 ΒΡ 5 

Ὠοιι56. 
Ὑνπετείοσα θθῃο]ὰ, ἔδα ἄδγϑ σοτηθ, 5δι.ἢ [ῃ6 Τ.ΟΒΡ, 
ΤΏΔΓΙ Μ1} ἀο Ἱπάρτηδηι ὩΡΟῚ ΠΟΙ ρτάνθῃ 1ΠΊΔρΡ 65: 
Απᾶ {πτουρῇ 411 μδγ ἰαηᾶ ἴπ6 ψοιπαθα 5}4]} ρτοδῃη, 
ΤΒουΡ ΒαΡυ]οη 5μου]α πλοιιηΐ ἃΡ Ὁ ἤδάνεῃ, 
Απὰ {πουρὰ 516 5ῃοιυ!α ἑοσαν ἴῃς μεῖρῃϊξ οὗ ΒῈΓ οἰτεηρί δ, 

41. ερη)ομραἶ,4 ϑβλαταθᾶ. 8:6 ποΐβ ἡ ομδρ. χἱν!]]. 20. 
48. «ἠαδὶ εἴη 70» Βαὸῤ᾽έρ᾽.} 58.411} τεϊοῖοε ονὲσ πεῖ [4]], 
49. ΤῊς Επρ. Ἅεῖβ. 8 ΡΥΟΡΔΟΪΥ οοτγεοῖ. ὙΠοτεα 15 ἃ Ὀγον Ὁ δηᾶ 

σοηβοαυξηϊ ΟὈΒΟουΠ Υ δρουϊ (ῃ6 ΗδΡ., πψμῖο ἢδ5 τηδάδ ἴξ ροβϑβὶ ]6 ἴο 
ῬΤΌΡΟΒ6 οἴπεῦ τεηάεπηρθ, 6.5. (αἴ οὗ ̓ ἰῆς Ἐρ. τιαγρίῃ (δοίλ. Βαόγέρρ 
ἐς 10 ,αἰ, Ο γὲ οἱαΐρ οὗ 7εγαεί, απα τυΐὰ δαῤγέογε, εἰς.). Ὑἢα 56ῆββ 15, 
[αὶ τῃς ἰαςοὶ οὗ ΒΑΡΥΎ]ΟΙ 5 μανίπρ σδυβαά [δε ἀεδίῃ οὗἉ 15γδϑ] ἴεβ, 584}} Ὀ6 
νἱϑϊοἀ Ὁρο ἴδ6 τεργεβεηΐϊαινεβ οὗ ΣΏΔΗΥ Ἡδιοῃ5, ὙΒΙΟΙ 5841} Ῥὲ τηϊχεά 
ΠΡ ἰῇ ΔΕΓ ονεγῃσον,. 

δο. ΤΠ ἰ5Θ δἀάτοβθοα ἰο ἴῃ Ἰβταο! 65, ἍΟ ΜΈΙΘ 1ἢ ΟΧΙα ἴῃ 
Βαργίοη, δῃὰ μὰ 1805 ἐβοαρεα ἀεαίἢ ἴῃ ἰῃ 6 ΡὈτε] τ  ΠΑΤῪ βίσαρρ]θ5 Ὀ6- 
ἴνθοη (δαὶ ορίτα δηᾶ [5γδε]. 

αγαν ο77] ἴτοτα αἴδσ, ἴτοτη ΒΑΡΎ Ϊοη. 
δῚ. εὐγιγοτεμαφα] βμδταθᾶ. Τῆς οχἹεβ βρεθεῖ, ψὮ16 γεῖ ἴῃ ΟΧΙΪΟ, 

δη4 ἸΑπηθηϊ 6 ταργοδοῖῆθα ἴπδἰ ἀσγὸ οαβί ἴῃ 1Πεῖσ (Θ οἴ ρου νουϑὶρρίηρ ἃ 
Οοὰ ψῆο ν]]] ποὶ ἀείεπά Ηἰ5 Ῥβορ]β ἔγοϊῃ σταηϊβέοσίπης, πὰ Η:5 Τεωρὶς 
ἔτοτῃ βϑοῦϊερα. 

δ8. 14}ε λεῖοτέ ο7 ἀέ7 οίγερρζ] εἰπὸν [86 Πεῖρσδὲ οὗ μοσ νγγὰ 115, οσ [δα 
οἵ ἴδε ἴονγεσ οἵ ΒεΪυ5, 
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γε ἴτοτη τὴϑ 588}] 5ρ οϊθῦβ σοπγα υπηΐο Που, βαῖ (ἢ [86 1,ΟΒὉ. 
Α βουηά οὗ ἃ οἵΥ ὠσγιοίζ ἴγοτη Βδῦυϊοῃ, 
Απά ρτϑαῖ ἀεβίσισίοη ἔτοτῃ [ῃ6 ἰαηα οὗ ἴῃς ΟΠαΙ 64 η5: 
Βεοδιιβα ἴπ6 ΤΟΒΡ Ζαζῇ 5ρο"6α ΒΑΡΎ ΟΗ, 
Απηά ἀεΞξιχογεά οὐ οὗ πεῖ {Π6 ρτεαῖ νοϊςθ; 
ΏΘη ΠοΥ ψγᾶνεβ ἀΟ ΤΟΙΣ {Πκ6 στθαῖ νγνδίεγβ, 
Α ποῖβα οὗ [Π6 1. νοὶςθ 15 υἱτεγεάᾶ: 
Βεοδυβα [6 ΒΡΟΙΪΕΙ 15 σΟῃ]6 ὉΡοη ἢΕΙ, ἐζῶϊ ΡΟ ΒΑΡΎ ]οη, 
Απηᾷ ΕΓ τϊρΏΥ γιδρ ΑΥΘ ἴα θη, 
νοῦν ογό οΥ τοῖν Ῥονγβ 15 Ὀγόκθῃ: 
Ἐὸγ [86 ΤΟΚΡ ΟΟοᾶ οὗ Τεσοιρεῃοαβ 5}8]] 5ΌΣΕΙΥ τααιῖῖδ. 
ΑΠΔῚ Μ11 τλᾶῖκα ἀσαηκ ΠΕ ῬγΏσ65, Δπα ΠΟΙ τνῖβα 7212), 
Ηδετῖ οἀδρίδίηβ, δα ΠΟΙ στυ]εῖβ, Δηα ΠΟΥ ΠΊΙΡΏΓΥ γιό: 
Απά [Πδγ 5}8]1] 5Ιῖ6ερ ἃ ρερείιδὶ 5Ϊδερ, δηάᾶ ποῖ ναῖε, 
ΘΑ ἢ της Κιηρ, οβα ἤδη ἦς [6 [ΟΕ οὗ Ποβίβ. 
Τῆι5 561 ἢ [Π6 ΤΟᾺΡ οὗ μοϑβῖβ; 
ΤῊΣ Ὀτοδά νγ8}15 οὗ Βαῦγυ]οη 58.411 ΒῈ αἰζειγ Ὀγοκθῃ, 
Απά Ποῖ Πρ ραΐθϑ 584]1 θῈ Ῥυγηΐ ψ ἢ ἢτα; 

. Απά [ἢ8 ΡΘΟΡΙδ 5881} Ιαθουγ 1ῃ ναἱῃ, 

δδ, δαίᾷ :ῥοϊ 41] Βρο θοῦ. 
εείγογδα] 111 ἀθδύσονυ. 
Ζλε ργεαί υοἱεε] ἴ6 ὰπ οὗ [ἢ 6 οἸγ᾽5 ΠΠ|6, 
τυλέη ἀφ τυαῦε5} διὰ ὉΠΘΙΣ τυαῦές, ἰῃς βυτρίπρ Ποῖ ΒΟ δῃοοτῃ- 

ῬΑ55 [86 οἰ. ; 
α "οΐ5] 8.566 ποΐβ οἢ Χχν. 31. 
δ6. ἐύε7,» 96 907), ΤΠεθα νογτᾶς ἄο ποῖ οσοὺγ ἰὴ ἴῃς ΗΘΡ., θυὶ τῆς 

νοῦ ἰ5 βίηρ. (ἦς Ὀτοΐζε). ΤῊϊ5 Ὠοννανασ 15 ποῖ 85 τηποἢ οὗ δὴ οὐβίδοϊς 
ἴη ΗδΡ. ἂς 1 ψουϊὰ Ὀὰ ἴῃ Ἑηρ. ἰο ΟἿΣ τεηἀοσὶηρ ΞΙΠΊΡῚῪ 2λεῖγ ὀστυς ἀγέ 
ὀγοξέ2:. 
» ἐλε 1ογαά σοά ο γεοριξορεςς λα] σωγοῖν γεχιῖ6] 79» ἃ αοά οὗ 

ΤΘΟΟΣΏΘΘΙΟΘΒ 18 ὑ88 Το ; 86 Ὑ11 455. 0] σϑαῦἱῦθ. 
δ8. 714 ὀγοαά τυαι} Αὐσοοτάϊηρσ ἴἰο Ἡδοτοάοῖαπ, [π6 οὐΐοσ ταῦ! οὗ 

Βαρυίοη ννὰβ 200ὼ τουδὶ οαὶϊς (ρου 373 ΕΠρΡ]Ξἢ {δε} ἰρη, ψὮΠ}ς 1 
τὰς ΠΥ οὐδ1ῖ9 ψνᾶ6. ΤΠΪ5, μοννενεσ, Ὀοἢ ἴσγοσῃ (Π6 παίυγε οὗ ἴῃς οδϑος, 
αηὰ ἔτομχ [6 σολῆ] οι πρ τεσ ΕἸ ΩΟΩΥ οὗἩ ΟἾΠΘΥΙ τυ ῖουβ, βεοιβ Ἔχαρρογαίθα. 
ῬΙΟΌΔΌΪΥ ἴῃς μεῖρῃϊ νγὰ5 ἀρουΐϊ ὅο οὐ 70 ἘπρΊ] 5 δεῖ. Ὑηα νγ81}5 στρα 
δᾶν Ὀδθῇ 30 οὐ 40 ἔδεί νἱάθ, ἃ5 {ΠῈῪ δἱοννεὰ οὗ ἃ ἴξφατῃ οὗ ἔουσ ἤογϑθβ 
Ῥεΐησ ἀσίνεη δ᾽οὴσ ἵει. ὅες Ἡδστοά., ΒΚ. 1. 179, ἀηὰ Ἐδν] ΞΟ 5 
ποΐε5 οἡ ἴΠαϊ ραββᾶρθ. : 

τἼἰθγῖν δγοξθ} ᾿Ἰοτα]γ, γα ὅαγέ, ἀεϑισογεᾶ, 50 ἴδαϊ ἴῃ6 νε 
Του δίιοῃ5 584}} θ6 υησονεοσεά. 

ἀΐρᾷ ραΐε 5} “1Ὴ 1ῃε αἰτοῦ! οὗἩ [86 νγὰ}} αὔὲ ἃ δυπάτεα σαῖοε5, 8]1 οὗὨ 
Ῥγαββ, ὙΠ ἢ Ὀτάζθ 11ηἴ6]5 ἀηα 5ἰ46-ροϑίβ." ἨἩετοά. 1. 179. 

λε ῥεοῤίε τλαδ ἠαδοιεν...} ἃ φαοίδιίοῃ ἔτοιῃ ΗδΡ. ἱϊ. 13, ἰτδῃϑροβίηρ᾽ 
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Δηὰ [ἢ [ΟἹΚ ἴα [π6 ἄτα, δηὰ [ΠΘῪ 5}.4}} Ὀ6 ψγεδῖγ. 

59ρ--4. “4ῥερμάικ, ἐὐπέαζμῖρ ἦε “ϊεέον» οὗ τλὲς 2γοῤῥσεν. 

Τῆς ψογὰ ψὨΟἢ Τ γοτῖδῃ [6 ρῥσορῃδὲ οοϊητηδηᾶοά 96- 59 
Τὶ [6 5οη οὗ Νεγίδῃ, [ἢ βοὴ οὗ Μδδβείδῃ, ἤθη 6 σχϑηΐ 
ψἢ ΖΕεαεἰκίδῃ (με Κιηρ οὗ Τυἄδῃ ἐρο Βαῦγίοη ἴῃ ἴῃς ἔουτῃ 
ΥΕ ΑΓ οΟὗἉ ἢ]5 τεῖσῃ. Απα Ζλξ ϑεγδιδῇ τᾶς ἃ αυϊθῖ Ῥησθ. 80 ὅο 
7εταπ δῇ ψτοίθ ἴῃ ἃ ῬΟΟΪ 411} (μ6 ἐν] [παΐ 5Θῃου]ά σοῖς ὕροη 
Βδῦυ]ομ, δυθε 41} {π656 τνοσάβ ἴῃδι δῖα τ θη ἀραϊπδὶ ΒΑΌγ- 
Ιοηῃ. Απηά 7εγειηϊδῃ βαιἃ ἰο ϑογαίδῃ, νΉ θη ἴμοι οοτησϑὶ Ὁ 6: 
ΒΑΌγΪοη, δηα 5}ῃ4]ϊ 566, δῃηᾷ 5ῆδ!ζ: γεδά 411 [ῃἢ656 ψοσάβ; [6 ὅς 

Βοόνονοσ (ἢ6 ψοτάς ἔογ “ἴῃ ναὶπ᾽ δηὰ “ἰῃς ἢσε᾽. Τογειηϊδῃ ἰὮτονβ 
Ἰισῆῖ οἡ ΗΔΡαΚίκυ Κ᾽ 5 τηεαπίηρσ, δηά δὲ ἴῃς ϑατὴς {{π|6 ρίνοϑ ἰζ ἃ του 
Ῥᾶσ συ δῦ ἀρ] οδιίοη. Τῆς ἔδοι [μαΐ [ἢς Οαϊἀδοδη σοπαιϊιαβι5 ἰηνοῖνα 
ΠοΟΙΒίηρ ἴῃ [86 δηά (ὰῖ ἐχῃμδυβίίοη δπᾶ βυβοσίηρ ἴο 1ἴῃ6 παίΐοπβ ψῆο 
Βανε ἴο ἀο [Π6 Ὀεδεβίβ οὗ [Ππεῖγ ἀπ ἰτουβ συ] ε γα (“ αυϊοαυϊὰ ἀο]γαπέ 
Τερε5, πβπερνάμ με ΑΟμΐν1᾽ 15 ὉΥ }ετευιϊδῃ ἀρρ] δα ἴο 6 ἤμδὶ ονοσίμον 
οὗ [δε Βανγ)οηΐδῃ δι ρί γα. 

δ9--64. ΑΡΡΕΝΌΙΧ, ΟΟΝΤΑΙΝΙΝΟ ΤῊΒ ΗΙΞΤΟΚΥ ΟΕ ΤΗΙΒ ΡΕΟΡΗΈΟΥ, 

δθ. «δεγαΐαλ] Ῥτοίμεν οἵ Βαγοι, Ῥοῖμ Ῥεΐηρ βοῃβ οὗ Νεσίδῃ. 8668 
χχχὶϊ. 12. 

τυλε᾽ε 1ε τυέρεξ τυΐξζ Ζεάεξία Δ] ΤῊΪ5 ἸουτηοΥ ἰο ΒαΡυ]οη τν88 ῬυοΡΔΌΪΥ 
τηδᾶβ 85 δὴ δοΐ οὗ δοπιᾶρα ἴο Νεριυισμδάμθζζασ. οββι οἷν ἱξ νγὰβ ἴῃ 
οοηβααίιθηος οὗ βυβρίοϊομβ ἀγοιιβαα ἴῃ ἰδ τηϊηὰ οὗ [δαὶ Κίηρ ὈΥ (ἢς 
σοιηΐηρ οὗ δι ραββδάουβ ἴῃ {Π6 βαὴς Ὑγϑᾶσ ἴο Ζεάοκίδῃ ἴτουχγ Ἑάοπι, 
Μοδϑ, ἀπά Ατησηοῃ (χχν]ὶ. 3). (ΤῊ ογάοσ οὗ [ῃ656 ἴψο δνυθηΐβ δ ἢον- 
Ἔνοῦ μΒᾶνα Ὀδθη ι5ῖ [ῃ6 σοηνοῦβα ; 566 ποῖδ οἱ 11}. 3.) ὍΤῊΘ σοτητηδηᾶ 
ἴο ϑεοσγαίδῃ ἰβ ποῖ δοίυδ]ν κιαιϊθὰ {11} νϑσ. 6:, εἴς., [ἢ ἰῃἰοστηθάϊαϊα ψψοσάς 
Ὀεϊηρ' ἜΧΡ]Δηδίοσυ δηά 50 οὗ (6 παίιτε οἵ ἃ ρασζεηιθβὶβ. 

ὦ φιεῖοέ 2γί»ε6] 8. ὉΤΊΟΘ ΟΥἩὨ [110 ΟΕ ὈἾτιρ᾽ Ὁ]806, δὶ ψὸ 5ῃουϊᾷ πον 
(4}1 4 ᾳυδτγίοτ- τη ϑίθυ- σθηθσα]. [1 βεδηβ ἴο ἢᾶνα Ὀδθῃ ἢϊ5 ἀπ Υ, 85 ἴῃ 
αἰϊεμπάδλπος οὐ [86 Κίηρ ἴῃ ἃ ἸΟΌΣΗΘΥ, ἴο τἀ ἔοσνναγὰ δδοὴ ἄδυ, δῃᾶ . 
ΔΙΤΔΏΡΘ ἴῃαΐ τηδί[ογ5. 5ῃου]α ὃς 1π τοδ 1 Π655 δ (ῃ6 ποχὶ Πα] τἰηρ' ΡΪδοα. 

60. 192 α δορξ] Ἰἰΐεσα!ν, 9 οὔθ δοοζ. ΑἸΓΠουρὰ (Π6 Ὠυμηογαὶ 5 
Βοι 65 564 ἴῃ ΗδΌ. 5ΙΤΩΡΙΥ 85 δὴ ἱπάδπηϊία ατίῖςο]β, γεῖ 1 ταδὺ ψε]] 
Βανα 115 ῬΓΌΡΟΓ ἴοσοα Βοῦθ, ᾿πιρ  γίηρ τΠαὶ [86 Πο]6 ΡΥΟΡΠΘΟΥ͂ οὗ οΠδΡ- 
ἴεγ5 1.» 11., νγὰβ τ 6 ΡΟ Οὴδ Ῥασοδλιηθηΐ, (Βδί 50 1 τοὶρῃϊ θὲ [86 
ΤΏΟΣα σον ΘΠΙΘΉΓΥ συηῖκ ἴῃ ἴἢ6 τὴνοσ. 

61. α,μα «λα 5:6 απο «λαΐξ γέα4] ΘΗ 5600 ἰδὺ ἴποι τϑϑᾶ, ποῖ ἴο 
τε Ρεορὶβ οἵ ΒδΌΥΪου, ΠΟΥ δνθὴ Ῥεσθαρβ ἴο ἃ 50 δ] οοηνοκοὰ 
ΔΘΒΘΙΔΌΙΥ οὗ 7ενν8, ἃ5 οἰ ΠΟΥ σουσβα ψουἹα Ὦανα Ὀδδη δἱ ἰϑδϑὶ αἰἰοηἀοὰ 
ὙΠῸ τυ ἀδηρετῖ, δηὰ ἴμε ἢτϑι οὗ [πθῆλ ῬΥΟΡΘΌΪΥ ἱπυροβϑὶθ]8 ἴο ΟΔΙΤΥ 
οὔ. Τῆς ψογαβ γα πονεῖ 6 1655 ἴο Ὀ6 Ῥγοῃπουῃοδά ἴῃ ἴῃς ργεβεποα οὗ 
7εν 15} υϊοββαβ, 80 σου]Ἱὰ ἴῃ αἰΐζεσ ἀδγβ [Ἐβιγν (μα ἴἢπ5, ἰοηρ Ῥείοτε 
[6 ονευίτον οὗ Βαργίομ, ἴμ656 ψοσάβ μδὰ ὕδεὴ σεδά ἰῇ [86 σχηϊάβὶ οὗ 
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58.]ῖ ἴῃοιι σὺ, Ο ΤΡ, ἴἤου μαϑὶ 5ροκβη δραϊηϑβὲ 115 ρ]δςθ, 
ἴο σαΐ 1 οὔ, [ηδὶ Ποη6 5.411 γϑυηδίη ἴῃ ἀΐ, ΠΟΙ ΠΟΥ ΤΏΔΠ ΠΟΣ 

63 Ὀθδβῖ, θυς [Πα 1 5141} 6 ἀ6βο]αῖθ ἔοσ θνεῖ. Αμῃὰ 1 584]}] Ῥ6, 
δὴ ἴδοι Πμαϑὶ τηδᾶθ δὴ εηὰ οὗ τϑδάίηρ (ἢ]5 Ὀοοκ, Ζ΄αΖ 
ἴδοι! 51.411 ὈΪηα ἃ βίοῃϑδ ἴο 1ἴ, δηα οδϑβί 1ὰ ἱπίο (86 τηϊάξὶ οὗ 

6ς ἘΛΙΡηταῖοβ : δηά ἴποι 5410 σαν, ΤΠ Ὸ5 5}}4}1 ΒαΌΎ]Οη βἰηκ, δηὰ 
5}4}} ποῖ γῖ56 ἔγοπη [86 δν1] μαι 1 τοῦ ὈΠηρ ἀροη ΒοΓ: δηὰ 
ΠΟΥ 51.411 θ6 εᾶῖγ. Τῆι [ΔΓ γέ ἴῃ6 ψοτάς οὗ Τ δγοηϊδῇῃ. 

ἴΠ6 ΘΙ ΟἿ ψίογα ἴΠῈῪ ψεσα ἴο ἴδκε οἴεοϊ, δῃὰ [θη Ὀυτεὰ ἰηῃ ἴδ6 
Ὠεασὶ οὗ [Π6 5δᾶτηβ. 

64. αμά {ἦεν “λαζί δέ τυεα7}] ΤῊ υἱΐοταησθ ὈΥ ϑογαϊδῃ οὗ [παῖ 
ὙΠ ἢ ἔοιπτβ ἴῃς (οη6) Ἰασὶ νοσα οἵ ἴΠ6 Ῥσγορῇθου ἴῃ [Π6 οτἱρίηαϊ, 15 ἴοσ 
[8 5ο]θλη σου ρ]ηρ οὗ [6 5γιάθο ο δοῖ ψ ἸΏ ἴἢ6 ῬΥΟΡΏΘΟΥ Ἡ ΙΟὮ δᾶ5 
ἴῃ5 Ὀδοη τεδάᾶ, 

Ζἥως 7α7 αγε 114 τυογας 97 ϑεγενιαὦ Ὑῆδθε τοσάβ ἀσὸ δα δὰ ἰῃ ἃ] 
ῬΙΟΡΔΡΣΣΥ ὉΥ ἴἢ6 ψυεσ οἱ [86 σοποϊυάϊηρ οπαρίοσ, δπά 56 Ὁ ΠΟΥ͂ 
οΑΥαία ἢς νγ͵ὰβ ἰμαὶ μα βῃοια οὶ Ὀς ἰἀεπιβεὰ Ἡ  ἴδ6 ῥσορδοὶ Ὁ 
ζυΐυτα σεροζαίίοηβ ὅες [ηἰτοά., οΒΔρ. 111. ὶ 6. 

ΓΗΑΡ, {,11. ἩΠΙΞΤΟΕΙΟΑΙ, ΑΡΡΕΝΟΌΙΧ ΤῸ ΤῊΣ ΒΟΟΚ. 

ἍΝ τεϑρεοὶ ἴο {ἢ]15 σοποϊπάϊηρσ Ροσζίίοη, ἴνὸ αποβίοπβ δὲ οὔσας δ.ῖσ 6: 
(1) 15 115 δυυϊμοσ Του ἰδ ἢ (11) γμδὶ το] αιίοη ἀοοβ 1 θα ἰο (86 ἔνο οἴδμες 
Ῥοσχίίοῃβ οὗ [π6 Β10]6 ἢ ΜΕ Ισἢ τ Π85 τὰ ἢ ἴῃ σοτηπλοῃ, νἱΖ. οἢΔΡ. 
ΧΧΧΙΧ, οὗ [15 Βοοῖκ, αῃὰ 2 Κίηρε χχίν, 18---χχν. 30 Ὁ 

Α5 τερασζάς (1), [Π15 αι 65 Ὲ] 00. 56 6 Π15 ΔΙ γεδαν σεις ]θὰ Ὁγ (δ 1αςῖ ψοσάς οὗ 
εἐἤδρ. 1. ῆε πὰ τηογθονυοὺ ἃ οογίδίη αν ευβι ιν ἴτοσὴ [Θσθηλ δ ἢ 5. βίυ]α, 
ἴῃ τηοϑί ποίεν υῖῃΥ ἱῃδίδηςς οὗ Ψ ἸΟὮ ροτῃαρβ ἰ5 ἴῃς 56 οὗ ἴα πδιὴς 
7εδοϊδομίη ((οηΐδῃ δηᾶ [βοοηϊδὴ Ὀεὶησ [6 ἰουτὴβ αἰαγβ υϑεᾶὰ ἴῃ ἴδς 
ΘΑΥ Ῥατὶ οὗ (18 Βοοκ) Μογζεξονεσ, νοσβες 31---24 τεΐεσ ἴο Ἴνεηῖβ 
ὙἘ]Οἢ ἴῃ 811 Ῥγορ ὈΣ ΠΥ [τευ δῃ ἀϊὰ ηοί ᾿νε ἴο ]ῖπ655, [που Ρἢ 1 15 )αςῖ 
ῬΟΞ510]6 ἴμαΐ Ὠ6 τῇδ  δανα σεοοσάθα ἔπ θπὶ ἱῃ Ἐχίσεμηα οἷά αρὲ.0 Μουςῆ οὗ 
1015 ΟὨΔΡΙΟΣ ΤΩΔΥ Ὀδ Ζ7; ὦ σερδέ ἴῃς σοσὶς οὗ [ϑγευηΐα, δἃ5 Μὰ 58.8}} ὩΟῪ 
866 ἴῃ σϑρ  γἱὴρσ ἴο ἰῃς βεοοηὰ δηαυΥ τηεη!ομδα ἀρονα. 

Ιπ δηϑνοσ ἴο (11) 6 ποῖα ἴῃαἰ ΨΏ116 ἃ οοπϑιἀθσγαῦ]α Ροσζὕοῃ οὗ ἴδε 
ἴῆγεα παγγαῖνοϑ 15 αἰτηοβὲ νϑυῦδ}]}ν ἰἀδηκίοαὶ, γεῖ [6 δοσουηῖ ποῦν Ὀεΐοσα 
05 οοπίαϊηβ, ἴῃ σοιῃτῦοι ΜΙ παὶ οὗ [ἢ Κιηρςε, Ῥαγίου]ατϑ σεϊαϊϊησ ἴο 
ἴῃς Τειρ]ς νεϑβοῖβ, εἴς., ΜΠ οἢ ἀγα οὔ εὰ ἰῃ σΠΔΡ. χχχῖχ.,  ὮΠῸ Νεῦα- 
ομδάποζζαχβ οἤαῦρα σοποογηϊηρ [Θγουλ 8} 5 σαί εἰΥ (ΧΧΧΙΧχ. 11---14), δηὰ 
(86 κυρδεαυθηὶ εν 5} ὨΙΞΙΟΥΥ σοηπεοίεα ψ] 1} κάλ! δῃ (2 Κὶηρβ χχν. 
45-.τό, δηὰ ρίνε αἶβο πῃ {11}, Τεσ. Χ].---χ]].), ἄτα ποῖ ἐουπά ἴῃ ἴδε 
Ρζδβθηΐ μασγαῖινα, Ῥυδοῦοα!, ᾿ς πᾶν ἴο οἤοοβα Ὀδίννθθη ἴΠ656 ἵνο 
Βο᾽ αΠ]οηἢ5 οὗ ἴπ6 χυεκοῃ, (α) ἴπαὶ [πΠ6 ῥῬγεβεηϊ ραϑθᾶσθ ννᾶβ Δ Κεὴ ἴτοϊα 
1[)ς Βοοϊκ οὗ [ῃε Κίηρο, ψνϊο ἢ ἀτὰ με] ἃ ὈῪ τδηΥ ἴο Ὀ6 ἴ(Π6 ποτὶ οὗ 6 σὸ- 
τ 8}, 116 [Π6 τηοἀϊβοδίίοηβ δῃὰ δ ἀϊοηϑ γαρσεβεηῖ ἰηδεροπάθηϊ βουσοῦβ 
οὗ Ἰῃίοσγλδίῖοῃ Ῥοββεββεά ὉΥ (Π6 ρϑύβοῃ ἍΠο 1ηἰτοἀυςσα 1 Βοτο, οσ (δ), 
τῃαΐ [Π6 ΟἿΪΥ σοππεχίοηῃ Ὀείνγαθῃ [6 ραββᾶροϑ 1165 ἱπ εἰσ θείης Ὀοιὰ 
ἀεινεά ἔτοπὶ βοπηθ οἱάδσ Ἠἰβίογίςαὶ τοοοτά, ψὩϊοἢ μᾶ5 Ὀδοη τΒογοίοσε 
ταδάε υ5ε οὗ ἴῃ ἃ βοιμενῆδῖ αἰἤεγεηΐ τηδηποῦ δηὰ ἄερτες ἰπ ἐβοὶ. 
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ΠΑΡ. 111. ΤΠ ίογίοαὶ Αῥεοιάϊα το 116 οοᾷ, 
1-- 11. Οαίμγε οὗ 1ἦε ΟἿ. 

Ζεάεκιδῃ τὐᾶς ομα δηᾶ ἔνε η τ γοαγ οἷα ἤθη μ6 ὄφρα ἴο 582 
τεῖρῃ, δηᾶ ἢδ τεϊρῃεα εἰθνεὴ γεαῦβ ἴῃ [6πιβαϊθη. Απά ἢϊ5 
ΤΟΙ ΠΟΙ 5 πδη6 τας Ἡδταιΐαὶ {π6 ἀδιρηίογ οὗ 7εγειηϊδῃ οὗ 
ΙΔΌμΔἢ. Αμπά ἢς ἀϊά ἐλαξ ψΏΙΟΝ τύας δν}} τη [Π6 ἐγθ5 οὗ [6 4 
ΤΕ, δοοογάϊηρ ἴο 41} ἴμδὶ 7εμοϊακιπὶ μα ἄοῃθ. ἘῸΓὨ 3 
ττουρἢ [Π6 δῆροῦ οὗ [6 1,ΟΒΡῸ 1ζ σλπλδ ἴο ρ455 1 ΓΘ πΠἸβδ]θ 
Δηά Τυάδῃ, 11] 6 Πδᾶ οαδὶ ἴμεηὶ οἷ ἔγοσῃ ἢ15 ρσγθβδθῆςθ, [μδῖ 
Ζεάοκιδῃ σερε θα ἀραϊηδὲ (6 Κίηρ οὗ Βαργίοη, Αμᾶὰ 1ξς 

Οἰδοσ ἀ: ἔδγθησθϑ, 85 'ῃ ἴπα6 τηαϊίοῦ οὗ πυροῦ, ἢανὸ ἀουδὶ655 ατίϑοα 
ἔγοτῃ οογχυρίίοηβ οὗ 86 ἰεχί ἴῃ (πΠ6 μδηάβ οὗ σοργὶϑβίβ, ἀπ δζὰ ὈΥ̓͂ ΠΟ 
ΤΩΘΔῺ5 ΡΘΟΌΪ ΑΓ ἴο ἴΠ656 ράββαρθβ, ψὨϊοἢ, Ὠούγενοσ, ἔογῃ) Δ} ΘΆΞΥῪ Δα ἴῃ» 
τεσεβϑιηρ τηεῖῃοα οὗ ἰεϑιίησ ἴῃς δχίεηϊ (ΒΟΥ ΌΥ βῆθνῃ ἴο ὈῈ ΘΧΙΓΟΙΔΟΙΥ͂ 
βρη) ἴο ΠΟ ἢ συ σἢ ΟΟΥΓΟΡ(ΙΟἢ5 τα  Ὀς οοηδίἀογεά ἴο ἢᾶνε αβεοϊοα 
[8ε Ξδοσεὰ Τοχῖ. Τῆς ϑεριυδρσίηϊ Νεγβίοη, ϊσἢ οὔ 5 χχχῖχ 4--ξ[|:3 
(5εε ἰηἰτοάιοίοτΥῦ ποῖΐεβ ἴο ἴπαὶ σΠΑρΡΙΕσ ἴοσ {ΠῈΣ τεπηδ 5), σοηΐδίη5 
ἴδε 8 ]6 οὗ 11]. ψΠ τὰς ἐχοθρίοῃ οὗ νεῦβεβ 2, 3, 15, 28---30. 

ΓΗΑΡ, 1.11. 1---11. ὍΑΡΤΟΕΕ ΟΕ ΤΗΕ ΟἸΤΥ. 

1, Ζιαζεξίαλ τᾶς ομδ αγιαὶ ἐτυερεῖν γεα7 οἷ] 80 2 (ῇτοῃ. ΧΧΧΥΪ. 11, 
Ὀυΐ, 1 νὰ σομρατῖα α το. 11}. 15 1 2 Κίηρϑ χχὶλ. 31: (ΞΞ.2 ΟΒτοπ, 
Χχχνΐ. 2), ψὰ δηά ἰπαΐ, συ ρροβίησ ἴῃ 6 πα ρεῖβ ψῃ]οὮ ψγ6 ΠΟῪ τοδά 
ἴμοτα ἴο 6 οοτγοοί, Ζϑαάεἰκδῃ 5ῃουϊα ὈΥ [5 ὄτηα ἤανα Ῥδθεη ΤὨἰγγ-ἴου τ 
οὐ τϊγίγ-ῆνε γεαῖβ οὗ ἀρθ, 'ὴῆε τυυϑὶ ἱπεσοίοσα αϑϑυσηθ (μδΐ 8 ΘΥΓΟΥ 
ἴῃ [ἢς ἤρσυγεβ ἢδᾶ5 βουιενῆοσε οτερὶ ᾿ηΐο τὰς ἰεχί. 
γεα7] ΤΗϊβ δηά ποῖ γεν: 15 ἴῃς οτἱρίηδὶ γσεδάϊηρ οὗ [6 Ἐηρ. Ψ ΕΓ5. : 50 

ἴῃ. 2 Κίηρϑ χχὶϊ. 36 (΄“ΕΩΤΥ δηά ἢνε γεαγ᾽; δ. ν. 31; Αι. 1. ἃ; 
Εοχῃ. ἐν. 19; 50 “τ 116 1 τηαᾶτρ. οὗ Τοῆῃ χὶ. 18. 

λὲς »ιοΐλεγς πᾶηιό τας Μαρία) Ἐαταϊα] 9 [6 οἴδπος τϑδάϊησ 
ὉοΙὰ Βοσο, δπὰ ἴῃ [86 ράᾶγα]]61 ραβϑᾶρα ἰῇ 2 Κίηρβ. 90 ἴῃ (8ε ΗδερΡ. οὗ 
1 ϑδϊι. χχν. 18, 6 αν Ανυραὶ!, Ῥπτ ἰη (Π6 τοϑὶ οὗ [6 οβδαρ. Αδίρδὶ!. 
Ζεάεκίδῃ νγὰβ ἴἢυ8 Ὀσοῖμεσ οὗ [εθόοδμαζ αὶ ΒΑ] -Ῥσοίμοσ οὗ [ϑμοϊακῖμα 
(2 Κίηρϑ χχὶϊὶ. 31, 36). 

2. αἱά ἐλαξ τολ΄Ἰελ τυας εὐ] Με ᾿ανε πἸτεδαν ποιοεὰ Ζεάοϊκίδ ἢ 5 
ΘΔΚΉ655 οὗ ΟΠαγδοῖου ἴῃ χχχυὶ, 2, 3, ΧΧΧΥ. 5, 24, Εἴς. 

8. “δ εάν ἐο ρα:5}] ᾿Δ18 οα»6 10 2α5:, ὶ.6. [ἢ 6 6ν1}} οουγϑο65 οὗ (86 Κίηρ, 
ἐλαΐ ΖειύώεξίαΛ γεδείίφα] πὰ Ζεώεξία γεδείεα, τ Ἠδ5 Ὀδδη βυρρεαβίοα 

[Παὶ 45 ἴμθσθ ννὰβ δὴ ἱτηρζθϑβίοῃ ρσθνδ]εηΐ θοἢ δἱ 7 γυβαϊθηὶ (ΧΧΥΠ]. 1--ο 
11) δῃὰ αἱ Βαῦγίοη (χχῖχ.), [μαὶ 76 ῃποϊδοβίη δηᾶ ἴμ6 σεϑὶ ψου]ᾶ ταϊυσῃ 
ΒΟΟῺ ἴτοτῃ οχίϊθ, Ζεάθκίδη᾽ β ρείβοῃδὶ νἱβὶὶ ἰο Νερυ δ 6ΖΖασ (11. 50) 
ΤΊΔΥ πᾶνα Ὀδθῃ ἴῃ σοηδεαθεδησα οὗ [ἢΪ5, ψν 116 ἷβ ἔα] αγΘ ΤΊΔΥῪ ῬΟΞΒΙΟΪΥ 
μαναὰ Ὀδοη ἴῃ6 σλυ56 οὗ ἴῃε Δϑβθ Ὁ] ηρ οὗ [6 διηραθβϑαάοις οἵ Εδοτ, 
εἴς. (χχν. 3), δῃᾶ οὗ Ζεβεε κι ονογίασεβ ἴο Εργρὶ (ΕΖεϊκ. χν!]. 15). 
ΤΒΘΩ οᾶπηθ Ορδη σενοὶὶ οὐ ἴ86 ρατὶ οὗ [88 [6νγ)ἷ8, δποουγασεα ὈΥ [δ ς8 
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οδῖηθ ἴο ρ855 1π ἴῃ6 πίη γεᾶγ οὗ ἢϊ5 σεῖρῃ, ἴθ (ἢ6 ἰοητἢ 
τηοηίῇ, 1η [86 τε ὯΖ4»} οὗ ἴμ6 τροηίῃ, ἐζαξ ΝΕ ΟΘΠδάγοΖζασγ 
Κιηρ οὗ ΒΑΡΥ]ΟΙ σᾶῖηθ, Ὦ6 δηά 411 ἢ15 δίτῇυ, δραϊηβὶ [6 1π|58- 
Ἰεηλ, δηά ρἰτοῃοα δραϊηϑβὲ 1ἴ, δηᾶ θυ} ἔοτί5 δραϊηβί 1 χουηά 

5 Δρουῖ. 80 [Π6 ΟΙἿΥ ννὰβ Ὀεϑιθρεάᾶ υπηΐο [ῃ6 δἰθνθηςῃ γϑᾶσ οὗ 
6 Κίῃρ Ζεάεκίδῃ. Αμά ἴῃ 186 ἐουγίῃ στηοητῆ, 1 τὴς πη ἢ 45} 

. οὗ [86 τηοηΐῇῃ, ἴῃς ἔδηλπηθ γ5 50τῈ ἴῃ [26 ΟἹ, 50 ἴμαϊ [Β6Γ6 
, ΨΑ5 ὯῸ ὈΓοδά ἴοσγ [ῃ6 Ρ6ΟρΪα οὗ ἴμ6 ἰαηπά. ΤΏδη [86 Οἱ 
γγὰ5 ὈγΟΐζοη ὉΡ, δηά 411 [ῃ6 τηδηῃ οὗ ψἂγ 64, δηᾶ νηΐ ἔοσπὰ 
ουΐ οὗ (6 ΟΥ̓ ΌΥ πίρῃξ ὅν ἴμ6 νψᾶὺ οὗ ἴ[π6 ραΐθ θεΐτγεθη (ἢ 

᾿ ἔνο Μ24}15,  ὨΙΟἢ τας ὉΥ (6 ΚΙπρ᾽5 ρατάθη; (πον [πα (Δ]- 
ἀδδῃϑβ τύόγέ ὈὉΥ τῇδ ΟἿ τοιηᾶ δρουϊ:) δηά [πα ψοπὶ ὅν ἴῃς 

8 ἍΑΥ οὗ ἴῃς ρῥ]αϊη. Βαῖ [ἢ διτὴγ οὗ ἴῃς (μαίάθδῃβ ρυχβυεὰ 
δἴτοσ [ῃ6 Κίηρ, δηᾶ ονοσίοοκ Ζεάοιίδῃ ἴῃ ἴλ6 ρ]αίη5 οὗ [επ- 

ὁ Πο; δηᾷά 8]} ἢ15 ΔΙΤΩΥ ψ5 βοδί(οσοᾶ ἤοσῃ ἔτ. ΤΏρη [ΠΟΥ 
ἴοοῖς [86 Κίηρ, δηᾶ οαἰτεα Πΐηι ὉΡ πηΐο ἔδε Κίηρ οὗ Βαδγίοη 
ἴἰο ΕΙΌΙΔὮ τη τἢς Ἰαηά οὗ Ηδιγδίῃ; ψΏΕγῈ ἢ ρανα ἡπάρτηξηϊ 

Βα ΟΟ55 1} ταβιβίδποα οὐ Ὑγτα γϑᾶγ δἷεσ γεὰῦ (Ἐζεϊς. χχῖχ. 18), ψ Ὡς 
ΝΟΡΌΟΠΔἀ ΠΟ ΖΖΑΥ νγὰβ οηρσαρεά ἰη ἃ ἀϊδίδηϊ ρατί οὗ [6 εἰ ρῖγα. 
, 4. ἐπὶ 16 ἐδρζλ 0.11] Α ἴλϑὶ νὰβ ἱπβειυϊοα 1 ταθσηοσυ οὗ [δΪδ 
πιο, Ζεοδ. νἱῖϊ. 10. 

ἐμ τἦε ἐερελ αν 97 λέ »ιορζ}] ΟἹ [ἢδῖ νΕΥῪ ἀΑΥ̓ ᾿ὶ ψὰ5 τενεαϊοὰ ἴὸ 
ἘΖΕΚΙΘΙ (χχῖν. 2), ἴδδιὶ ἴτε 5ίερθ νγὰᾶϑ σοϊηπηθποίηρ. 966 ποῖίς οὔ 
ΧΧΧΙΧ, 1. 

“Νεδιεελασνέζχα;} ἃ. τῆοτο δοοιγαία ἴοσαι ἴδῃ ΝΡ δα 6 ΖΖΑΤ, 
2λε4] ἰ.6. ἐλεν ρέϊελε. Τὰ ἃ Κὶηρβ [Πε νϑγ 15 5 ρίΪΑΓ. 
Ργ»Ὲ5] ταονεᾶῦ]α ἰοννοῖβ, ϑβογηθίϊ πε ὙΠ Ὀαϊξεχίηρ ταπιβ, 00 ἢ 85 

Αϑϑογυσίδῃ βου]ρίυσοβ βῆθν,. 
θ6. ἐ»1}6 γοεγίλ γ»ιορίλ} ΤῊ ταρθιλοσυ οὗ [15 ἀδία αἷβο, ἃ ἔδει νγᾶδ 

δΡΡοϊηίεὰά (Ζεοδ. νἱῖ!. 10). 
Ἰρμε δ ῤνμοι ἴῃ ἀεἰδὶ] ἰῃ (Πς Τ,διπεηϊδοηβ. Οοπιρατε Ἐζεῖς 

ἷν. τό, 17, ν΄. 16, 17. ᾿ 
ἐλε 2εοῤίε οὗ ἐλ ἰα»4] ἴῃ6 Ῥοοσεσ οἴδϑβθθβ, ψῆο πδᾶ ἰδκεη τεῆισε ἴἢ 

Τογυδϑαίθμι, οὐ Ψῃο δα ἀνε] ἴμεσε. 
1. τὖας ὀγοξεγε 422] ταῖῃιοσ, τας ὄγοξεε ᾿Ἰπῖο. Νο ἄουνε [δ6 ποιὰ 

ψ}4}1 οὗ [86 οἷἵγ 15 τοίδισοὰ ἴο, 118 τχοϑὲ νυ ϊμοσαρ]Ὲ Ροϊηὶ. ΕῸσ {ΓΒ εῖ 
Ῥασ ου]ατβ, 566 ποῖθβ οἡ χχχῖχ. 3, 4. ᾿ 

ὃγ μπὲρλ 1] 8.0 ἘΖεκΙεὶ ἐοσχεϊο]ὰ (χὶϊ. 12). 
ζλεν τυ. 4 Κίηρϑ, δέ τυερέ. 
8. [Ιἀτη. ἷν. 19, 20 ΙΩΔΥ τείεσ ἴο (ἢϊς, ἱπ Ψ ΒΟ οΑ56 ἰἢς οἰτοῦτῃ- 

δίδῃοαϑ ῬΧΟΡΑΡΙΥ νοτα ἴπ656, ἴμδὲ οὴς Ῥοάγ οὗ (μαϊάδοδης (οἹ]ονεά, 
δΔηα δηοίμεσ Ἰαϊὰ νγαϊζ ἴῃ [Π6 ῥ]αΐῃη. (Οοιηρασζε ἘΣ Ζεῖς. χὶὶ. 13. 
Ζεάεξία Δ] “4 Κίηρϑ, λἔπι. 
9. Αἰδίαλ] 8εε ποίδ οἢ χχχίῖχ. δ. 
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ὍΡΟη ἢ. Απὰά 6 Κίηρ οὗ Βαῦγίοη 51ενν (ἢ6 βοηβ οἵ Ζεάε- 1ο 
Κδῃ Ὀείογα ἢ15 Ἔγεβ: 6 516} 450 41} (Ώ6 ῥηηςεβ οὗ ᾿δῇ 
ἴπ ἘΠΡΙΔἢ. ὙΠεη ἢς Ραΐ ουἱ [Π6 ἐγεβ οἵ Ζεάδκιδῃ; δηά [Π6 :: 
Ἰπηρ οὗ Βαῦυϊοη Ῥουηαᾶ ἢϊπ ἢ οἤδίη5, δηάᾶ οδιτι θα τὰ ἴο 
ΒαΑΌγυΪο, δηᾶ ρυϊ Ὠἰτὰ ἴῃ ῥτίβοη {1} (ῃ6 ἄδγ οὗ Ὠὶ5 ἀθδίῃ. 

12---27. ϑευεγίδες ζο οτυέμρ μῤορ ἐἦς (αξίω7ε. 

ΝοΥ ἴῃ (ἢ6 ΔΓ τιοηῖῃ, ἴῃ (86 θη ἐν» οὗ [6 τηοητ, χα 
ψὨΙΟὮ τέας ἴῃ6 πἰποίθοητἢ γεᾶγ οὗ Νεορυσμδάγοζζασ Κίηρ οὗ 
Βαγίοη, οδῖλα Νεθιιζαῖ-δάδη, σαρίαϊη οὗ [ῃ6 ρυδτγά, τυλοῖ 
βοινβαᾶ (Π6 Κίηρ οὗ Βαργίοῃ, ἱπῖο }ϑγυβαίθτα, δηα Ὀυγηΐ [86 :ς 

ἐρ ἐλέ Ἰαπή ὁ Παρια!Ὺ] ποῖ ἔουπά ἴῃ 2 Κίηρϑ. 
Ἀφ ραὺέ γιεἰρηεοη: πῤοῦε ἦϊ91} ὅδ8ὲες6 ποίβ οἡ ἱ. τ6. ἴῃ 2 Κίηρξ [ϊ 15 

Ζλεν ραῦε. 
10. 2.2 ξίρρ' οΥ δαῤνίο» οἴστυ] 4 Κίηρπ, ἐζεν εἶσιν. 
ἀξ τίσιν αἰδο αἰ ἐλέ 2γίρεος οὗ ϑ' μ͵άσλ ἐν ἰδέα} οταιεἄ ἴῃ 2 Κίηρς. 
214 2γίμεσ)] 85:6 ποῖες οἡ ποὐἧος, χχχίχ. 6. 
11. δε 2 ομξ 1λε 6γὲ5] 866 ποῖβ ου χχχίν. 3, Δη4 οἡ χχχὶίχ. 7. 
2}ε ξέρη οὗ δαδργέομ] ποῖ ἰουπά ἰῃ 2 Κίηρβ. 
αρα ῤεέ ἀΐηὲε τγε 2γίδογ Ζἰ{4 1.ἀδι ἠαγ ο7 ἀὶς ἀκα: 1} δὰ δἀάϊ!ηίοη ἴο [86 

παιγαῦνε ἴῃ 2 Κίηρε, ψνῃ] ἢ ἴαϊκοα Ἰεανα οὗ Ζεάεδκίαῃ αἱ ἘΪΌ]Δἢ, βἰποα 
ἴῃαὶ τεοοσὰ γα ῬΓΟΡΔΟΌΪΥ τηδᾶς Ὀεΐίογα δηγίμηρ ἔασίμεσ οουὰ Ὀκ 
Ἰεαγηδά οἵ Ὠΐπι. 
2γϊ5ο} Τῆς Θερίυδρίηϊ τοηᾶοθγ ρει], απα ἤθησθ 1 μᾶς Ὀδθη ἰηἰοττεᾶ 

πὶ ΤΠ6Ὺ ἀϑουροα ἴο Ὠΐπὶ [6 58π|6 δίς ἴῃ ἢἷ5 οἷά ᾶἃρθ, 45 ἴῃαι ἴο ψὩΪΟ ἢ 
[δες ΡΒΙΠΠΙΞη65 σοπϑίρυιεα ϑασηβοη (Τυ4. χνὶ, 21). 

1ι-- 27, ΘΕΝΕΚΙΤΙῈΞ ΕΟΙΠΟΝΙΝΟ ΡΟΝ ΤΗῊῈ ΟΑΡΤΟΞΕ. 

12. Ῥτοηὶ [ἢ15 ἴο νεὺ 232, 8ἃ ρΡατί οὗ ἴῃ6 παιτζαῖΐνα ῃ]οἢ 85 Ὀδθη 
Βυτητ Δ Ζεα ἰῃ χχχίχ, 8--ἰὸ, ψα ἥπὰ δῃ δ]ἱιηοβί νοῦραὶ δοσογά ἢ 
4 ΚΙηρβ χχν. 8---"ῦ. 

ἐν: 116 ,7λ »η7ηιορτὦ} 866 Ζεοΐ. νἱϊ. 2 ἴον ἴῃ6 σοτηπηοπηογαίϊνα ἔαϑί. 
ζερελ)] 2 Κίηρβ πᾶ5 σευέρίά. ϑυοῖ ἀἰβοσερδηοίαεβ ἰῇ ὨυΠΊΕΓΑΪ5 ΓΟ 

οἴϊδῃ Ὄχρίαἰπεὰ ὉΥ βυρροβίηρ (αὶ {Π6 πα θοΥβ νετε ἀδηοίεα οὐρίη Δ ]}ΠΠἘ 
ἘΥ Ιεἰίεσβ, 50 ἐπδῖ 5ἰτηιατ ἰοἰἴογϑ5 ταϊρσὶ νν6}1 6 τη ἰβίδ κα ΟἿ ἔοσ δποί 6 
ΌΥ σοργΥίδίβ, Ηδστε βόονενοσ 1ἴ 5 δᾶϑυ ἴο αἷϊον βιι ἢ ἃ πηιαυρίῃ οὗ {ἰπὶ6 
Ὀεϊνοθῃ [ἢ6 αὐγῖναὶ οἵ Νερυζαι-δάδη ἴῃ (Π6 πεῖρῃρουσῃοοα οὗ 7ογὰ- 
βαϊθπὶ δηά ἢϊς δοίι8] ἜπΊσΥ Ὡροὰ τἢη6 ψοῦκ ἘΠ] ἢ ἢς Παα Ὀδδὴ 5θηΐ ἴο ἀο. 
Ἡξε ἱἰ5 ποῖ τηϑῃϊοηδά ἴῃ χχχῖχ. 3 1 [86 115ῖ οὗ ρεῆογαὶθ ῃῸ εηΐετγοά [ἢ 6 
Οἷἰν αἵ οὔςδ. 

ζλε ρεἰρμείεεζ γε» οΥ λ)εδμελασγεσξα»} Β.6. 586 οΥ 587, δοοοσζάϊηρ 85 
“ὸ στϑοΐίκοῃ ἢΐ5 σεῖρῃ ἔσοτα {πε {της οὗ Ὠῖ5 ἐδ μετ᾿β δοίι] ἀθοθαβθα ΟΥ ἔζοιῃ 
τὰς ῥγενίουϑ γϑθαγ. 

εαῤίαζ»ε οὗ τλε σμαγα 1 9:6 ποῖδ οἢ χχχίχ. 9. 
σεγυεά 1 Βιοοᾶ Ὀθζοσθ. ΤΠ οχργαββίοῃ ἱπ ρ]165 οἷοβα Ῥεσβοηδὶ δἰϊθπᾶ- 

Δης6 οὐ (δε Κίηρ. ((οιημραῖε ποίες οῃ χν. 190). Τὴ πιᾶ55, δνεὴ οὗ 
[δοςς δρουΐ {με ραΐδοθ, οι! ποῖ μάνα δοοεββ ἴο μἷβ ργθβθῆοθβ. 2 Κίηρϑβ 
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Ὠουδα οὗ [86 ΤΟΚΡ, δπᾶ ἴῃς Κιηρ᾽β ῃοιιδα ; δηά 411 16 
Ὠοιι565 οὗ 7εγυβαίθση, δηα 41} (ἢ6 ἤουδθ5 οὗ ἴ6 ρτεδί γχῶρ, 

τ4ῳ δυτηῖ ἢ6 ψΠ ἤτγα: δηᾶ 41} [λ6 δίτὴγν οὗ ἴῃ6 (μαϊάθδηβ, [δὲ 
φύεγε ΜΙᾺ ἴῃ 6 οσαρίαϊηῃ οὗ πε ρσιατγά, Ὀτγαΐκα ἄονῃ 411 [6 νὰ ]]5 

χα Οὗ ΤΥ 54] θὰ τουπα δῦουϊ. ὙΠεη Νερυζαι-δάδῃ [ἢ6 οΔΡ- 
ἰὴ οὗ [6 ριιδγα σδιτι αὶ ἀὐγᾶῦ οαρνο ὠγίαΐη οὗ [ἢ6 Ροοῦ οὗ 
[16 ῬεδορΙδ, δηά [6 τεϑιᾶπε οὗ [Π6 Ρθορὶδ παῖ χοτηδιηθά ἴῃ 
(η6 οἰἵγ, δῃᾶ ἴῇοβε (παῖ [6]] δινᾶυν, [παΐ [611 ἴἰο τὴῃ6. Κιπρ οὗ 

16 ΒΑΌγ]οη, δηα ἰδ τοϑί οὗ ἴῃς συ τπᾶ6. Βυΐ ΝεθυΖαγ-δάδῃ 
[λ6 οαρίαϊη οὗ [6 ρυδτγά Ἰεῖν εὐγζαΐπ οὗ ἴῃς Ῥοοῦ οὗ {86 ἰαπὰ 

17 ΤΟΥ νἱΠΕΓ βϑοῖβ δΔηα ἰοῦ Πυθραηάτηθη. ΑἸβο [ῃ6 Ρ1118τ5 οἵ 
Ὀγαϑβ ἰῃδὶ τυέγέ ἴῃ τῇ6 ἤουδ6 οὗ (6 ΓΟΒΡ, δηὰ [86 Ό4565, 
δηα (6 Ῥγάβθῃ 564 [πδἰ τύας ἴῃ ἴῃ6 ἤουβα οὗ (ἢ6 ΓΟΕΡ, ἴδ 
Ομδίἄθδηῃβ Ὀγαΐε, δη οδυγδα 411 (6 Ὀγαβθ5 οὗ ἴπδῖι ἴο Βαῦγ- 

8 Ιοη. Τῆς οδ᾽αγοηβ 4150, δῃᾶ [ἢ6 βῇονεὶβ, δηά ἴῃ6 βῃυβοῖβ, 

5 Ξ'ΤῊΡΙΥ ὦ σεγϑαρΖ οὗ ἴῆε ἱεῖηρ οὐ Βαῦγίοη. Τῇδ ΗΘ. ἘΤΥ ἰἴςο] Γ ̓ς 
Διρδίριουβ, δηὰ Ὀυϊ ἴοσ οὐσγ Κηονηρ οἴδεγνθε παι ΝΟΡΟΟ Δ ΘΖΖΑΓ 
ψγ5 ποῖ δῖ [ϑγυβαίθτη δἱ (ἢ15 ἔἴτηθ, ταὶσῃΐ τηθᾶη, 85 ἴδε ὅ5γυ. δηὰ Νυρ. 
δοί 1} τεπάοσ, σἱοοα δεζογε ἐδε ζίγρ αἱ ϑεγμσαζφη:. 

13. αὐ ἐἦε ἦομδος οὗ ἐς ργεαί τι6:} Βοῖὰ Ποτα δηά ἴῃ [ἢ ραγαδ]εῖ 
Ῥδϑϑᾶρα ἴῃ 2 Κιηρβ χχν. 9 (ποτα οννενοῦ (6 ΗΘΌὉ. 15 5:1 ΏΕΠΥ ἀϊβογεηῦ), 
[16 τεοηάοσησ 5ῃου]ὰ σταῖμοσ Ῥ6 ΘΥΘΣΥ͂ τοαῦ Ὠοπδθ. Τη6 ννογάβ δὰ 
Ἰηϊοηἀοα ἴο ρῥτενεηΐ ἃ τιβοοηοθρίζοη δγϑίησ ουΐ οὗ ἴῇοβα ψνΒ]οἢ ἱπυμηδ- 
ἀϊαῖοὶν ργοσεάς τε. ΑἹ] ἴΠ6 ἀονεες οὗ ἱγτερογίαρος ατα Ὀυτηδά. 

14. “ὙΠ᾿ ἀπὰ “411 γα ουγχιεά ἴῃ ἴῃς Κίηρβ, {π6 ἔοσπιοσ ἀουδι1ε5ς 
ὉΥ δοοϊάοηί. 

1δ. ΤΠς σΠο]6 νεῖβθα 5 οτηϊεὰ ὈΥ [Ὡς ϑερίπασὶπί, ΤῈῈ ποχᾶς 
“οοτίαΐῃ οὗ {π6 Ροοῖ οὗ (δ Ῥβορῖα δῃηά᾽ βϑεῖὴ ἴο ἥανε σοτῃθ 1 ἔτοῦι ἴδ6 
ποχί νοῦθα [Ὠγουρ 8 οὐτοῦ οὗ βἱσῃϊ οἡ ἴῃς μαζί οὗ ἃ σοργίοσι. Ὅδα χες 
οἶαϑβεβ οὗ Ῥειβοῦβ δοῖι4}}}7 βροόΐκϑῃ οὗ ἴῃ {116 νοῦβθ ἈῦρῬθδγ ἴο 6 (σα) ἴῃοβα 
Τουπά ΣΙ [ἢ 6 Οἱ δὲ ἴμε (ἴτὴθ οὗ 115 σαρίιξγε, (ὁ) (ῇοβα νῆο πιδὰ ροῆς 
ουὖΐ ἰο [86 Ομαϊάαθδῃβ ἀυγίηρ {Π6 βἷαρα (5ε6 ποῖθ οἡ χχχίῖχ, 9), (ε) ἴὰς 
ΘΟΙΠΙΓΥ Ρδορὶθ. Τῆς ψοσγά ἀδηῃοίϊηρ [ἢ15 1451 (ἐέ σερρηκαν) ΟΟΟΌ5 
οὔσας (Ρτον. νυἱῖδ. 30) ἰῃὰ ἴῆ6 5θῆβα οἵ τυογξγμαρ (ΕὩσ. ψεῖθ. ““οἷς 
Ῥχουρῃξ ἃρ ἢ Β᾽). ΕἼΤ ἃ σοτηραγίδοη οὗ ἴμ6 ρᾶγα]]θὶ ραϑϑδρὲβ 
Βονγανοῦ 1 ἴα ποῖ ΠΚοὶν [Πδὶ βι ἢ ἰδ 15 5658 ὮΒΣδ. 

16. ιεόμζαγ-αα42:] οταϊτεα ἴῃ Κίηρβ. 
11. ΤὨϊς ἀσβοτιριίοη οὗ ἴδε ἔαϊς οἵ ἴπ6 Τοπιρῖς Γασηϊζαγα 8 ταυτὶ 

ἔ]16γ [δὴ ἴῃ [(η6 Κίηρς᾽ ραϑϑαρθ, δῃὰ ἢδ5 ἢ0 ραγα 6] υυβδίθνοσ ἴῃ ομδρ. 
χχχῖίχ. ΕῸΥΣ ἴπ6 νϑϑ56]5 ὮΘσα τῃθηι]οηδα 566 ομαρΡ. χχνὶϊ. 19 στ ποῖα. 
ΤΎΠΟΥ ψετα ἴοο ἰασρα ἰο Ὀ6 σοηνθη ΘΠ ΓΥ σαετϊοὰ 845 [ΠΟΥ ψοτα, δῃὰ 530 
ὝΕΙΘ Ὀτοΐίκδη δηὰ ἰδίζεη ἰο Βαρυίοη ἔοσ ἰῃ6 βαΐκ οὗ 186 χηδϊοτίδαὶ, [1 
ἹΚίῃρβ αδ ἰδ οταϊ τε Ὀεΐογε {ἀξ ὀγαδς. 

18, «αἰάγ0)15} ἴοΥ συγγίηρ ΑΝΔΥ [Π6 δ565 δέν βαοσίβος, ζ.έ σἀσυνεῖ! 
Ὀεΐηρ ἴοσ ἃ βἰυλῖ]ασ ρύσροβα. 
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Δη6} ἴπ6 θον]5, ἀπά [6 5ροοηβ, δῃά 4]} [ἢ6 νθ6585615 οἵ Ὀγᾶβ8 
ἩΒΟΓΟΛΠΙὮ [ΠΟῪ τηϊηϊδίεγεά, τοῖς ἴΠῈῪ αώσαγ. Απά [Π6 Ἀᾶ- 
5008, Δη4 [6 ἤτορδηβ, ἀδηά [Π6 Ῥον]5, δηᾶ [Π6 οα]άτοηϑ, δηά 
τῃ6 σδῃα]οϑῖς 5, δηά [ἢ6 58ροοβ, δῃά ἴῃ6 οὐρ5; ζάαΖζ σῇ] ἢ 
τυᾶς οΓ ρσοϊὰ Ἴη: δο]ά, δηᾶ ζζαξ ΜὨΙΟΙ τας ΘΓ 5, ΙΝΘΙ 22 Β:[ΝΘΓ, 
τοοῖς {π6 οἀρίαίη οὗ [μ6 ρυατά σήυαγ. Τῆδ ὕνο Ρ1]1αγβ5, Ομ 6 
8684, δῃά ἔνεῖνα Ὀύάθθῃ ὃ0}15 ἴμαὶ τυῶέ ὑπο 6 Ὀᾶ565, 
ΜΏΙΟῊ Κίηρ ϑοϊοσηοῃ δα τηδᾶθ ἴῃ [ἢ6 ἤουβα οὗ 68 ΤΟΒΡ: 
1ἴηὴ6 Ὀταβς οὗ 411 ἴῆθϑε νϑβ5615. ψὰβ ψίίμους ψεῖρῃῖ. Αηά 
εο»1427, 217. ΤᾺ 6 Ὀ1Π6τ5, [η6 Βειρῆϊ οὗ οὔδ ρ1ΠΔΥ τυας εἰρσῃΐθεη 
οὐδιῖ5; δηᾶ ἃ ἢ]]εῖ οὗ ἔνϑῖνα οὐδ115 ἀϊα σου ρ455 11; δῃά [ἢ 6 
ΠΟ Κηθ55 τὨοσγεοῦ ζριας ἰουγ ΠΉρΟΙΘ: Ζ7 τᾶς ὨΟΪον. Απάᾶ ἃ 
ΟΒΔρΡΙΪο οὗ ᾿γαβθϑ τύας ἀροη ἴἴ; ἀπά [86 Βεῖρῃϊ οὗ οῃμβ ομᾶ- 
ῬΙΐοῦ τας ἄνα συ ]115, ψΊΓ ηείνουϊ δηᾶ ροϊημθρτδηδίθϑ ΠΡΟ 
1:6 ομαριίειβ τουμᾶ δρουΐ, 811 97 Ὀγᾶ585. Τὴδ βεοοηά ρ1ΠὰΓ 

4200᾽:5] ἸΏΟΘΙΒΘΟ- ΟἼΡΒ. ΤῊ γα ραίθεν ἴσοσὰ ΝΌΙΡ. Υἱὶ. 14, εἴς. 
19. 34,.γἐ 2α»:5] οὐ, σε ϑ)εάελές. 
δοτυ] ΤὨῊϊΐβ ψοτζὰ Ξῃου]ᾶ ΡγοΔΌΪΥ κἰδηᾶ Ὀὰΐ οηςα (566 νοσ, 1:8). 1η 

1π6 Κιηρθ 1 15 Οὔτ οἡ (Π6 ΘΑΥ] ΟΣ οσοσαβδίοη,. Οαἰάγορς δῃηα 5200᾽:5 
8|5ὁὸ οὐουγ ἔν] 6 ἢ [5 δηυμηθσζαίίοη, 8116 ἰὴ Κίηρβ [656 δυίίοϊθβ ἃ9 
ὙΕ]1 δ5 εαπαϊεσοξς διὰ οεῤἧὲο ποῖ ἀρρθᾶτῦ. 

20. Τα στερει το τηᾶσκο ἴΠ 6 τερτεία] σοηξετηρ διίοῃ οὗ (656 [ἰηρβ 
Ἐγ [Π6 τεσ, δ5 Βα σοῃηδοίβ βοὴ ΜΙ (πε σοϊάδῃ ἀρὰ οὗ [86 Κίηράοῃι 
δῃά [ἢ6 τεῖρτι οὗ ϑοϊοσηοῃ. 

ζιυείυε ὀγασερε διες ἐλαΐ τῦῦῦό τ»612750] ὙΠοθα ᾿ποτάς ἄο ἠοῖ οσουτ ἴῃ 
ἴδε ΚΊηρϑ᾽ ρᾶϑβᾶρε, δηᾶ ἤδηρα Σ 15 ροβϑὶ Ὁ6 [ἢαἱ [ΠΟΥ τᾶν 6 δῇ δυτοῆθοιιβ 
δαἀαϊοη τηδάς δἷ βοιηθ ἰἰτὴθ ἴο ἴῃ βαογεᾶ Τοχί, ΤῊϊβ ἰ5 πονγανοῦ ἴασ 
ἵτοτὰ Τοετγίδίη, ἃ5 ἴη6 ἤρυγεβ ἰῃ αυδϑίίοη αγα ῬΥΟΌΔΟΪ δὲ 7 γαβα θὰ ΠΡ 
ἴο {Πῖ5 ἀαῖο, δῃα 50 ψου]ὰ δίυγα! ν ἔοστα ἃ οοπερίουουΞβ Γδαΐυσα ἴῃ [Π6 
5001]. Ὑθοσα σϑιηδίηβ ΠΟΎΜΟΝΟΓ ἃ σεγίαϊη διηουηὶ οὗ αἰ βηου Υ ἴῃ [η8 
ἀεβοτὶριίοη οὗ {πεῖν ροβίοη. [Ι͂ΙῈἢ ἴῃ Τερ]α δ5 θα Δ] ΌΥ ϑοϊοσηοα [μ6 
Ὀ6565 ΜΕσα ΗΒ [86 ἰανοῦβ, Ὑ 8116 (ἢ6 Ὀ8]}5 σι ρροτίεα (Π6 5ε4. (1 Κίηρξ 
Ὑ]}. 25» 43. 

21. εἰσλίέον ομδὲ!5] ἃ σα: ψγὰ5 δδουΐ 18 ᾿ποἢ 68. 
2 ἔκ Ἰυΐογα!γ, Ζλγεαά. 
ρων 3ηρε7:] αὐοαὶ ἔουγ ᾿ποῆε5. Ὑῆις ἃς ἴῃς ἀϊατηδίοσ τγὰς βοιηθίίηρ 

Ὁηᾶετ 5ἰχ δεῖ (1Π6 οἰγουτηίετεησε Ὀεΐηρ ἴνγεῖνα οὐδ 155 εἰρμίθθη ἔδει), 
δῦουϊ ἔνε δεῖ οὗ [6 ἀϊατηδῖοσ σα ΒΟ] ]ονν. 

22, α ελαρῖ167} ἃ σΑρΙ(Α]. 
,3νε εμδὲ] Ἑτοτὴ [815,  ὩΙΟἢ ἀρτεαβ ΜΠ 1 Κίηρϑ νἱῖ. τό, ννὰ τησϑὲ 

οοτγοοῖ 6 “ζάγες οὐδ115᾽ οὗ 2 Κίηρβ χχν, 17, ὉΠ|655 ψὸ ἰαϊο [Π6 
512 4116Γ πυσαθεῦ ἴο ἀθηοίε {Π6 δοῖπδὶ πηδαβασοπχθηΐ οὗ (μΠ6 πείψοσϊ οὗ [86 
οδαρίϊεγ, Ἔἐχοϊυάϊηρ [6 Ροϊηερταμδίεϑ. 
2ο»ιρν αηα:65} ἃ. ὙΘΤΥ ΟΟΙλτΟῺ Ογηδιηθηΐ ἴῃ Αϑϑγτῖα Ὀοΐ ἔοσ Ὀυ]άΐπρϑ 

δὴ ΜΕΔΡΟΏΒ. 
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43 4150 δηᾶ [ἢ6 ρΡοτϊηδρτδηδίθβ 20έε7 1κὸ αηΐο ἴῃῆ656. Απᾷά [Ποῖα 
ἍΕΙΘ ΠΙΠΘΙΥ Δηα 51Χ Ροπιηεριδηδίθα οὐ ἃ 546; αμα 4}} τῃ6 
Ῥοιμδρτδηαίθα ΠΡΟ ἴπ6 πεῖ ψνοῦκ τύέγέ δῇ Ὠυηάατεα τουηὰᾶ 

«4 ρους. Απά [ἢ6 οδρίδϊη οὗ ἴῃ6 ριδτά ἴοοῖκ ϑογδιδῃ [ἢ οπιεῖ 
ΡῥΓεϑῖ, δηὰ Ζερμδηδῃ τἢ6 βὲσοηα ρηαβῖ, δηάᾶ [86 ἴῆγεα 

25 ΚΕΈροῖβ οὗ [ἢ6 ἀοοῦ: 6 ἴοοκ 4150 ουί οὗ [Π6 ΟἹ δὴ δυηαςῇ, 
ΜΏΙΟἢ Ὠδα [Π6 σἤάγρα οὗ [6 τηβη οἵ νᾶῦ; δηά βϑνβὴ τηβὴ οἵ 
τ[ἤδτ ἰμαῖ γαῖα ἤθδγ ἴῃ6 ΚΙηρ᾽5 Ρδίβοη, ΜΏΙΟ, ψεγα ἐουηά ἴῃ 
(Ὡς οἰἴγ; δηᾶ [6 ῬΠηΟΙΡρΑ] βοπῦα οὗ [6 Βοβῖ, ψῆο πηυκίοτοᾶ 
[86 Ῥξορὶδα οὗ ἴῃς ἰαπᾶ; δηᾶ [ἤγεοβοοῦα τηθη οὗ 6 ΡΘορὶθα 

46 οὗ {ῃ6 ἰαηά, [παῖ ψεῦα ουηά ἴῃ [6 τηϊάβι οἵ ἴῃ6 οἷἷγ. 50 
Νενυζαι-δάδη τΠ6 οδρίαϊῃ οὗ [ῃ6 ρυδΙα τοοῖὶς Πθ πὰ, δπὰ 

47 ὈτουρὩϊ Πεῖὰ ἴο ἴῃς Κιηρ οὗ Βαρυ]οη ἰο Ἐ1ΌΪαἢ. Απά [δ6 
Κιηρ οὗ Βαρυ]οη 5ηηοία ἴμοὰ, δηᾶ ρὺΐ τῃϑῖὰ ἴο ἀδαῖῃ ἴῃ 

28. ὙΠΕΙα 15 δὴ δρρατγοηΐ αἰβοσθρδηου Ὀεΐψοοῃ [ἢ6 Ἡυτθοσ οἵ [δ 6 
Ῥοιηδριδηδίαβ ἃ5 ρίνθη ἤδσε δηά ἴῃ τ Κίηρβ υἱῖ. 2οϑ. Ετοπι (ἢς [Δεῖ 
Ῥᾶϑϑασε ψὲ ραῖῃεσ [μδΐ δδοὴ ρὲ ]Π]ασ μαὰ ἴνο τονβ, ἃ δυπάγοα ἰπ δορὶ, 
[86 οὔα ἄῦονε δηά ἴῃς οἴμεγ Ὀεΐον [ἢ6 οτπατηθηΐδὶ ἠοίνοσι οἵ ἴῃς οΠαρὶ- 
ἴει5. [11 15 ροβϑι]ς (Πδΐ ἴῃ δοσοοιπΐὶ Ἀδγα τΔῪ ποῖ Ὀ6 ἱποοηβιϊϑίθηϊ ν ἢ 
[16 οχβίθηςε οὗ βι 0 ἢ ἃ εἐρμόΐξ τοῦ ἀΡΟῚ Βδο ἢ ΟΠδρ ἴοσ, [μου ρἢ ̓ ξ σα ΓΔ η}γ 
ἄοο5 ποῖ βιιρρεβί 1, οὐ ἀραίη, οὔδ οὗ ἴῃ6 σοννβ πᾶν δᾶνα Ὀδδη σοτηονοα 
Ὀείοτα (15 ρετὶοά, Ἰεανίηρ ομα' Βυπάγεά οἡ δαοὴ Ἵῃδρίϊοσ, ῬΌΡΕΟΥ 
{νγοηγ-[ΟὉὙ οὐ ἐδ. 5ἰάς, (Ηερ. τυϊΐματυαγαά, ἴ.6. ἀϊγος  ἔβοϊηρ δὰ 
νυἱηᾶ,) δηὰ οὔϑ δὶ ϑδοῇ σοσῆοσ. Κε ϑῃουϊα (8 ΤοποΥ ΟΣ ἃ σἱζ, 08 
[89 (Οὐχ) Β:465, ἴῃ ογάεν ἴο Ὀστιηρ ουἵ [ῃ6 56 η56. 

24--27. ΤῊϊΞ ραβθαρα 15 οὐ οα 1 χχχῖχ., Ὀαὶ ἰ5. δἰτηοβὶ ἰάθη οδὶ 
ψ] 2 Κίηρβ χχν. 18---21. 

24. «εγαίαλ ἐλε ἐλ 2γέεσ ΝεθυζΖαγ-δάδη οἤοβα ουὖἱ [ἢοβα τ8Ὸ 
ΘῈ Ὠρῃεβι ἴῃ δυο δηᾶ ἰδεγείοσα ποσὶ σοϑροηβῖ]6 ἔοσ [Π6 Ῥτὸ- 
Ἰοηρσαά ταοϑἰβϑίδησθ. 15 σοηᾶυςΐ ἴῃ [15 τεβρεοῖ ας Ὀδδη σοπῃαγκοὰ οἢ, 
85 ΒΟΥ ΩΡ ἃ ΨΕΙΥ Ρ]εαβίηρσ οοηίταβσὶ ἢ της ᾿ηαἰβοσ πη παῖα νεπρεᾶποῦ 
50 οἴϊδη ψγεακεα Ὁγ Εδβίθσῃ σοηχιεσοῖθ. ΤῊ ϑοσαϊδῃ 15 Ἰἀθηςπεὰ ΟΥ̓ 
δοὴδ ψ ἢ Ὠἰηὶ ΠΟ 15 τη θπιϊοηδά ἰὼ ΕΖγα νἱ]. 1. 

Ζ:Ρλαμῖαλὴ ὅδε ποῖβ οἢ χχὶ. 1.ἥ 
ἐεεῤεγ-ς οΥ 1}ε αρ07] 866 ποΐδ οἢ χχχν. 4. 
256. τυλιελ ἀαά ἐλε ἐλαγρε 97) Τῆς Ηδερ. 15 τυλο τυας Ῥαξίά ([ἐδμίομπαπ) 

ονε7. Ἐὸου τοιηδῖῖκβ οἡ ἴῃς 5εηβε οὗ Ρακία 566 ἢοΐβ οὔ Χχ. :ἱ.- 
σευ ε7: 7162} ἴῃ [6 Κιηρ΄ξ ραββαρα 3υξ τηξῃ. 
τὐεγε μέαγ {δ4 ἐζγιρ᾽Σ 247..022] ἸΔλΘΥΑΥ, σατυ 1}ε ζἴρρ» εξ. ϑ8εε ποίε 

ΟἿ ΜΟΥ. 12. 
2γίποΐραΐ τεγῖδε οὗ ἐλε ζονς] οὐ, σεγίδε οὗ 1:6 δοταυδδθᾶδσ 1π οἰ οί, ἃ 

ἐδυύδιι ΨΈΙΟΒ [6 ψψογὰβ παΐ [0] τηδῖκα ἴῃ6 τόσα ρσγοδϑῦϊς οἱ 
ε ἴννο. 
ζλγεξεοογέ πέρ οὕ 1ἦε ῥεοῤίς οὗ ἐλε ἰαρά 1 Ῥεσβαρβ ἰοδάϊηρ τωϑθῃ νῆοβε 

Οὐηεβ γε ἰῃ (6 ΘΟΙΏΓΓΥ ρᾶτί5. 



νν. 28---31.} ΤΕΒΕΜΙΔῊΗ, 141].ἄ 451 

ἘΠΌΙΔ. ἴῃ της Ιαπά οὗ Ηδηχαῖῃ. Ὑπ5 [πἀδῃ νγὰβ οδγιϊοά 
ΔΎΘΔΥ σαρῦνα ουἱ οὗ 815 ονῃ ἰαπά. 

28---20. ΖΞ πιρεγαζίοη οὗ Διεῤμολασμεσζαγ᾽ 5 κα 2 ΐσες. 

ΤῊΝ ἐς {[Π6 Ῥεορὶα ψῇομλ ΝΕΡυοΠδάγθζζασ οδυτ θα ΔΥΨΑΥ 48 
οδρῖϊνε : ἴῃ [6 βενεηίῃ γϑαγ ἴῃγεα τπουβαηά [εν δηᾶ ἴἤγοα 
ΔΑ ὕγθηΐγ : 1 ἴῃ6 εἰρῃίεθπιἢ γεαγ οὗ ΝΕΌυοΔαγθΖζδσ ἢδ 29 
ΟΔΙΤΙοα ἀννὰν οαρίνοα ἔγοιῃ [6γυβδίθια εἰρῃς Ὠυηάτεα {Π|ΓΓῪ 
8Π4 ἴγγοὸ ῬΕΙΒΟΏ5: ἴἢ (6 ἰῆγεα δηά ὑγεηῇ ει ἢ γεαγ οὗ Νεῦα- 30 
ομδάγεζζαγ Νερυζαῖ-δάδηῃ [ἢ6 οἀρίαϊη οὗ ἴῃ6 ρυατγά οαττεαᾶ 
ΔΨΑΥ σαρῦνεα οΓ ἴπ6 εν βενθὴ δυπάγοα [ΟΥΥ δηᾶ ἔνα ρεῖ- 
50η5: 81} [Π6 ῬΘΙΘΟΠ5 20476 ἴουγ [Ππουβαηα δηά 51χΧ μυπάτεά, 

421---.,4. 2 αεΐ μποΐΐοο οὗ ζεἠοϊαολίϑ. 
Απά ἰξ οδῃιθ ἴο ρᾶ55 ἴῃ ἴῃ6 βανεὴ δηά {π᾿ τοι ἢ γεαγ οὗ 3: 

28--30. ἘΝΟΜΕΒΑΤΙΟΝ ΟΕ ΝΕΒΟΟΗΑΘΝΕΖΖΑΚ᾿Β ΟΑΡΤΙΨΕΒ. 
28. ὑη ἐ}ε τευφιίά γεαγ}] ΤῊΪβ ραβϑβᾶρα ἄοβϑβ ποῖ οοσὰσ ἴῃ (πμ6 ϑερίυδ- 

δἰηῖ, Ῥεσῆδρϑ δ5 σοιηϊησ ουἱϊ οὗ ἃ βεραγαίς ἀοουτηθηΐ ἔτοιῃ (Π6 ταϑῖ, 
δηα οοηίδϊπίηρ οογίαϊη αἰ βηου] 65. [ἡ ἴἢ6 φεγεχέλ γέαῦ (ἢ τεΐεσεησα 
Π8Πη ΒΑΙΑΥ Ὀ6 ἴο (Π6 σδρίν οὗ Τεμοϊακίτη, δ5. (Παΐ νγὰβ ἰὴ (Π6 
εἰρλίδ γεασ οὗ Νεθυσμδάηοζζασ, απμα ἴἢ6 παπιρεῦ οἱ σαρίϊνοθ νὰ 
ἴαυ ρυθδαῖοεσ ἴῃ8ῃ 15 μεσα βρεοϊβεά (2 Κίηρβ χχὶν. 12, 14)}.- ῬΙΟΡΔΌΟΪ 
(πεγείοσς ἴἢς Ηδθρ. ον ζερρέᾷ Ἠδ5 ἀτορρεά ουἽἝξ ὑείοσε σενόρέᾷ, δὰ να 
8ῖ6 ἴο τϑδᾶ ςευερηεορέζ γεασ. 1 (ἤδη γε σοῃϑι θυ [μ6 ἀοοσυχμηφηί ἔτοπὶ 
ΨΏΙΟΝ [ἢ15 15 ἴάκεη ἴο ἢανα ἀαϊεά ἴτοιη ΝερυοῃδάηθζΖζασ 5 “ογηιαΐ (οη 6 
ὙΘΑΣ ἰδίεσ {Π8ῃ ἢϊ5 σεύαἢ δοσοββίοῃ (5ε6 ποίθ ἢ νεῖ. 12), 6 τῇδκα {Π6 
τείδσεηςθ ἴο Ὀκ ἴο {86 (1π|6 ΕΠ ἰῃς 5ίερε ννὰϑ ροΐϊῃρ' οἡ (5 εἰρῃίδεηιῃ 
γΘΔΓ, δοσοσαϊηρσ ἴο ἴΠ6 σογητηο τεοϊκοηϊηρ). Τῆυβ [Π]5 σαρ λυ Υ νου]ὰ 
φομϑὶϑὶ οΠεἢΎ, δἵ δὴν σαῖθ, οὔ ἱῃῃδΌϊ δηΐβ οὗ (Πε οϑεηΖῦ» Ῥατίβ. [Ι͂ἡ (186 
ποχί γεδσ, ἢ15 “εἰρἠδεερείλ᾽ (ηἰπεοίθθη ἢ), [εγυβαϊθπὶ ννὰβ ἰαίκεη, δηὰ (Π6 
βεοοῃά οὗ [π656 ἴἢτες ἀεδρογχίαί1οης ἴοοῖς ὑΪδοα, 1116 ἥνα γεδτβ Ἰδίοσ ἴῃ 
᾿ῖ5 “Ζἤγεε απα ἐπυορεοέλ (ἴουν δπᾶ ὑνγθητθι }) γεαγ᾽, (ἀπά ἰΠδγείοσε ἃ 
σοηϑι ἀοσδ Ὁ ]α (τὴς δἴζεσ [Π6 ἰγοιὉ]65 στεϊαϊθ οἤδρϑ5. ᾽χὶ.---Χ]]}}.)}, ἃ [Ὠἰγά 
ἀεροτίαίίοη οσουττεᾶ, οὗ νηοῦ γα Πᾶνα ΠῸ οἴμεσ δοοουηΐ ἴμδη 15. 
Το τϑοοῦοῖα ἴῃς ἰοία] σίνθῃ στα (νεσ. 30) ψΙ ἢ [ἢ6 το ἢ ἰᾶΙρῈΓ 
ΒΌΤΩΡΟΙ Ὅο τεϊυτηοὰ ψ ΕΖτα (ΕΖτγα ἰϊ. 64) Ἰδανίηρ ἸΏΔΩΥ ὑδῃϊηά 
ἱπ Βαρυΐοη, χα πανὲ ΟἿΪΥῪ ἴο σα θ ΕΓ (4) ἴμοθα ὴοῸ ψεσα οαγεϊο 
ΔΥΑΥ ΜῈ [ἐμοίδοβιη Ὀείογα ΔὴΥ οἵ [6 (ἢχεα σαρε νι165 ἤοσα σηθηςοηδά, 
(ὁ) (86 ΡΥΟΡΔΌΪΝ σοηβίαπίὶ ετηϊργαίίοι οὗ εννβ ἴο Βαῦγίοῃ, δῃὰ (ω) {ΠῈ 
1αρ56 οὗ ἰἰτις, ἐατα] ἴο ἔνο ρεπεγδίίοηβ, ψὩϊο ἰηἰεσνεηβαὰ Ὀείοσα (ῃ6 
τοίυγῃ. 

81 84. ΤΙΑΙΘΤ ΝΟΤΙΘΕ ΟΕ ΤΕΗΟΙΑΘΗ͂ΙΝ. 

81. ΤΠ15 Ραββᾶρα οσουγβ αἷθο ψἱ ἢ 5Π|ρΡ} ναγϊδίϊοηβ ἴῃ 2 Κὶῖηρβ χχνυ. 
27---30. . 

ἐᾷς σουόρς αμα ἐλίγίείζ γεα7] Β.Ο. 561, 85 [ἷὶβ σΔρΌνὙ Πα Ὀερυῃ 
Β.ς. 507. 
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1π6 σΔρΡΌνΥ οὗ 6ῃοϊδομῖη Κιηρ οὗ ἄδἢ, ἴῃ ἴΠ6 νεῖ ἢ 
ταοηῖῃ, ἴῃ τῆς ἤνα δηᾶ νεηθοι ἀκ) οὗ ἴπΠ6 τηοηΐῃ, ζζαζΖ 
Ἐν 1]-τηογοάδοῃ Κίηρ οὗ Βαθυ]οη ἴῃ ἴῃ6 ἥἔρεξ γϑᾶσ οἵ ἢϊς 
τεῖρῃ πΠεά ὰρ ἴῃς Πεδά οὗ [6ποϊδοῃίη Κιηρ οὗ ΤυΔῃ, δηα 

3. Ὀγουρῃϊξ ἢϊτῃ ἰουγίἢ ουΐ οὗ ρῥγίβοη, δηᾶ 5ρᾶκθα Κιπαϊγ υηΐο Πίσω, 
δηᾶ 5εῖ ἢ15 [Ὥσοηθ ἀῦονε [86 [ἤγοης οὗ [6 Κιηρϑ (πμδὲ τσέγς 

33 ὙΠ τὰ ἴῃ ΒΑΌΥΙΟη, δηᾶ ομδηρεα Ὧ15 ῥτγίβοη ρδιτηθῃξς: 
δηά Πε ἀϊά σοῃί δ} δαὶ Ὀγεδα Ὀεΐογα Ὠΐτα 81} [ῃς ἄδγξ οὗ 

34 Ὧ15 6. Απά »» ἢϊ5 ἀϊεῖ, [εγα νγὰβ ἃ σοῃίηι] ἀϊοὶ ρίνθῃ 
τ οὗ [6 Κίηρ οὗ Βαρυ]οη, ἜνΕῚΥ ἀδΥ ἃ Ρογοῃ υπηῈ} [86 
ἄδλγ οὗ 15 ἀξαίῃ, 411 [ῃ6 ἄδγϑβ οὗ ἢἰβ 16. 

216 ἥυε αμπα ἐπυερίείζ ἦα», οὗ ἐλέ »ιοριλ} ἰπ  ὶηρϑ χχν. 27 λές βενεῃ 
αρα ἐυεπ ει ἀν» οὗ ἐΐέ »ιογιέλ, 

υϊνηεγοάσελ)] βοὴ οὗ Νερυομδάηθζζασ. ἘΖ τεϊσπεάᾶ ἔνο γεοᾶσξ, δηᾶ 
Ὑ725 5'δίη ὉΥ ἢϊβ Ὀσοίῃοσ- ἡ -ἰᾶνν Ν Οσ ρ 155αγ (ἢ Ὁ Ν ΥΡ 4] -ὁΠάτοζοσ οὗ χχχῖχ. 
3» 13) ΠΟ 5υσοεεάαά Ἡϊΐη]. 

ἐἐγμά ε ἐλε ἀεα] Ἑοτ ἴῃ6 ρῆγαβα ἴῃ [5 βδθῆβ6 οοϊῆρασζε ὅξῃ, χὶ. 13, 
40. 

82. “εἰ λϊς ἐλγοριε αὖον] ἴῃ σοηετγαῖ, αϊά τε ποῦς ἄορι. 
2.ε ζί»ρ5] ςαρτυτεά Κἰηρβ ψοσα ἱκερὶ δ (ἢ οουτί οὗ {Πεῖγ σοπάθοσοσ 8.5 

8. τλ68ῃ5 οὗ ρεγρείυαίηρ [6 ΤΙ ΟΥΎ οὗ ἢϊ5 {Πρ ἢ. Ο(οιηρατγε [πἀ. ἢ. 
). 80 Οχαϑιυβ ἄψεῖὶ δἱ ἴῃς σουτὶ οὗ Ογτχιι5. 

88. ελαμρεά ἀὶς 2γίδονρε ρα»ηιδη5)] Οοιηρασα Οδῃ. χῖϊ. 412; ἘΞ. 
Ὑἷ1. 15; Ὠδη. ν. 209; [ὑκὸῸ χν. 22ὥ.. ΤῊΘ ἰτεασυθηΐϊ πλθηϊοη οὗ βυςἢ ἃ 
οἰτοιπιβίδηος βἤσενν5 (6 ἱπηροχίδημοα δἰϊδοῃῖηρ ἴθ [6 Οτδηΐδὶ τωϊηᾶ 
ἴο (16 5(γ]6 οὗ ἃ Ρδιϑοὴβ ἀγεβϑ. 
σά οομίϊραίίν ἐαὲ ὄὀγεαασ ὀεζογέ λ»]) στὰ5 δἀτηϊ πε ἴο [πὲ Κίηρσ᾽᾿Β 

οὐγῃ ἰδ 16. (οΙΏρδΓα 2 ϑϑῖη. ἰχ. 7, Χὶχ. 33, εἴς. 80 [15 ρῆνιερε νὰς 
δοςοτάφά ἴο Ὠειηοοδά δε [6 Οτεεὶς ρμγβιοϊδῃ δίϊοσ μἷὶβ ουγα οὗ 1λασίυβ, 
(Ηετσοά. 11}. 132). 

84. "μ|2} }ε ἀὯ(α}7 97) λϊς ἀφαίᾷ, αἷ ἐλ αγ»ς5 οὗ λὲς 175] ὍΠῸ Ἰαϊϊοσ οὗ 
[656 οἶαυξεβ, 85 ἴῃς ἰδχὶ ΠΟΥ͂ βίδπαβ, '5 Ργο Δ ΌΪΥ εἰ μεσ δὴ δαἀάϊιίοη ἴο, 
ΟΥ ΟΥΡΊΏΔΙΥ 8 βυϊδιϊαἰϊοη ἔογ, [6 ΓΟΥΤΏΘΙ, ἴῃ ΟΥΑΙ ἴο ἀνοϊὰ ἴῃς ἰῃ- 
δυβρίοίουβ ἐπάϊηρ ἢ [Π6 ποτὰ ἀδαζά. ὍΤὨδ σθῆοσαὶ οὐ͵]εοὶ ἴοο οὗ 86 
ῬΑΙΆΡΥΔΡΗ βεοηβ ἴο να Ὀδθῃ βουιθνδί 51Π}}187, νὶΖ. ἴο ἰεανε ἴῃς 
τοδάδγ ἢ ἃ Ρατίϊηρ ΤΑΥ͂ οὗ σοπγίοσί δῃηὰ δησουγαροιηθηΐ ἴῃ ἴδ 6 ̓πουσῆς 
ἴμαῖ ἀνθ ἰῃ ἐχὶὶα μὰς Ἰνοχὰ σειμειηεγεα Ηἰβ ρθορὶα δηὰ βοίιεηδα ἴδ 6 
᾿εασί οὗ [η6 Βεδίμβη ἱγτδηῖ ἰονγασάβ ᾿δν]α 5 βεβά. 



ΤΗΕ 

ΓΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝ9 ΟΕ ΠΕΒΕΝΙΔΗ͂. 

ΙΝΤΕΟΘΟΟΤΙΟΝ. 

ΓΗΑΡΤΕΚ , 

ΝΑΜῈ, ῬΟΒΙΤΙΟΝ, ῬΑΤΕῈ ΑΝῸ ΤΕ ΟΓΤΌΞΚΕ ΟΕ ΤῊῈ ΒΟΟΚ. 

Ι. Τα ΠΑΠῚΘ 1,Απιθηίδι 5 σουτ βροάβ ἴο {μαῖ ππᾶογ ΟΣ 

[815 ΒοοῖΪκζ Δρρεθδῦϑβ ἴῃ ἴπ6 1,δίη Νυϊσαῖο, δὰ ψ Ὡ] ἢ 15 ἃ [[405- 
Ἰδίίοῃ οὗ (δε ϑερίυπαριης ΖΖγερ2, 1156] ἃ τεηἀθυηρ οὗ (88 ΗΘΡ. 

νογὰ Αμδιά. ΤὨΪ5 1αϑὶ, [δουρῃ ποῖ ὑσγεῆχεᾶ το [86 Βοοϊκ, 15 
γεῖ οὗ ἔγεαιυθηΐῖ οσουσγοησα ἴῃ ἴδ6 Ηδῦγεν ϑογρίυγεβ : [ουθ δ] 
0.565 186 νογχά [τα ἘΠπὴ65 (ν]1. 29, ἰχ. 10, 20 [ἴῃ ἴῃς ΗδξδθΌ. 9, 
19]; δδοῖὰ (τὴς τοηάδογοά “ Ἰατηθηϊδίοῃ᾿). 11 ἰ8 ἴη6 {|{|6 οὗ 

Πανὶ 5 ἔπ ο γα] βοηρ ΟΥΟΥ 5411 δηά Ποῃδίμδηῃ ἰῇ 2 541}). 1. 17, 
ὙὯ11 [Π6 σοΥΓΟΘΡΟ ἀὴρ ΝΟΥ 15 υϑ6ά ἴῃ ἴῃ6 ΗδΡ. οὗ 2 341). 11]. 
43. ΤΠ15 ἰδϑῖ 15 δἷ5ϑο υβεά οὗ [πε ἀϊγρα σοτηροβεά Ὀγ 7θγοσα δ ἢ 

οἢ ἴῃς ἀξαδίῃ οὗ [οϑίδῃ ἴῃ Ῥδί]6 (2 Γῃγοη. χχχν. 25). Τδδ {Π|6 
οὗ ἴῃς. Βοοκ [1561 ἴῃ [86 Ηςρ. σδῃου 15 “4“2ελαΐ, (Ξ σευ), τἴὰ 6 
νογά νης ἢ σοϊμσήθησοϑ ἴῃς Εϊϑῖ, βεσοηά δηά ἐουσίῃ οὗ [86 ἔνα 

ΒΟΩρΡ5 ἴο ψὨΙΟΝ [ῃ6 ἔνθα σμαρίογα σοσσεϑροηά. [{ ἰ5 ἴῃ δοοοσά- 
δῆς6 ΙΓ Ὁ ]5} ουδίοπι ἴο ὩδΔπὶ6 ἃ Βοοῖ οὗ ἴἢε ΒΙ0]6 ὉΥ ἃ 

ςοηϑρίσαυουβ Μοτγὰ δἴ οὐὁ ὩδΑΓ 115 Ὀερὶ ηΙηρ, 

2. ΤὨϊθ Ῥοοϊς 15 ρδοδεά ἴῃ [86 Ηδθρ. ἴῃ 186 1αϑὲ αἰνίβίοη 
(Οὐἡλιόλέηετε Ῥεαΐρε, εἰς.) ἀοεσοτάϊηρ ἴοὸ ἴῃς [Ὠγοεο] ἃ ο]αϑϑι βοδίϊοη 
οὗ τῆς [ἐν 15} ϑοσρίυγεβ (5ε6 Πα χχὶν. 44). [1{15 1.8 ΤΙ ΡΌΓΙΥ 
τεοΚοηθδᾶ Ὀγ ἴδε δηλοηρ {Π6 ροείίς δ] ὈοοΪκ5 οὗ ἴ[πΠ6 ζαποῃ. [Ιΐ 
5 ΠΟῪ ΡΪδοξά ἔογυ βσυῃαρορια 1.56 ἃ5 οὔ οἵ ἴδε ἔνε 2 7ερεἠοίζ 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ 22 
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(ογ “Ῥοὔίς, ἀρροϊηϊβᾷ ἴο ὈῈὲ τεδὰ ου βϑρεοΐδὶ οσσδϑβίοῃϑ ΨΒΙΟΒ 

βἰδηά ἴ8υ.5, Οαπίῖο]εβ, υτα, 1,Απηεηϊδίίοη5, ΕΟ] ϑἰδϑίεβ, Ἐϑίδμεσ. 

24. ΤΏ ἀδίο, δ5 ἀεϊειτηίηθα ὉΥ 7 βθρδι5, 15 σοῃ 5: ἀΕΓΔΌΪΥ 

δδυ]οσ [ἤδη ἴΠ6 οὴδ σθησΆ Υ τεσοεῖνεά, Τμδὶ ντῖϊεγ (452 σ.Χ. Ὁ) 

5805, Τεΐδιτίηρ ἢὸ ἀουθί ἴο [ῃ15 Βοοῖς, [παῖ “' ΤἜγεπλδῃ σοτηροβεά 

ἃ ἀἶγρε ἴου 1οϑδῇῃβ ἔπησγαὶ, τὐλίοἦ γοριαῖρς τερίο λές ὅ(αγ. Ἠε 
85 ΔΡΡΔΓΘΏΓΥ τη δε ΕΥ̓ ἴπ6 ϑἰδίθιηεηΐϊ ἢ 2 (Ὠτοη. ΧΧχν. 25 

(566 ὃ 1 Δ΄'ονϑ) μδΐ {πε ἀϊγρεϑ οοτηροβεά Ὀγ εγεπλ ἢ δηα οἴδετβ 

Οου [δαὶ οοσοδϑίοη ΜΟΙ “Ὑγίθη ἴὼ ἴῃ6 Ζαγηεμίαζίοης." 51 
7οτοὴθ βυρροτίεά [ἢ15 νίενν, δῃἃ ἴῃ ράτγιου δῦ ΟΠ ΔΡ. ἱν. νγὰ5 
τεξειτοα ἴἰο {ῃ15 Ἔνεηΐ δπὰ ποῖ ἴο ἴδε Ἄδρίατε οὗ Ζεάεκίδῃ, 
Βοῖἢ τ[δς εδγ]θϑὲ οχίθγῃδὶ ἰθϑι τοηΥ, μον νοσ, νὶΖ. {μδὶ οἵ ἴδ 6 

ϑορίυπαρσίηξ (566 ομδρ. ἰΐ. ὃ 1), δηᾶά [δε σοηϊεηΐθ οὗ ἴδε ΒοοΚκ 
1561. Ροϊῃΐ ἴο [π6 ἐνθηΐῖβ οὗ ψιοἢ ἃ Ὀσγιεῖ βἰκεῖςο ἢ ἰ5 σίνθῃ ἴῃ 
7εῦ. χχχίχ. δῃά 11. ΤΒδῖ [6 Βοοῖς οου]ὰ ποῖ ἤανα Ὀδθὴ πτι θη 
ἤορμρ᾽ δἴτοσ [15 {{πθῸ 15. οἰεαῦ ἔτοτῃ [6 σγαρῃϊο τῇδ ΠΕΣ ἴῃ ΜὨΙΟΣ 
(1ἢῆ6 Βοῖτοῦβ οὗ [86 δἷορε δε Ῥογίγαγεά. γε ον ἴτοϊῃ ἴδε 
Ὠδίοσυ ἴδς [γε ννὰ5 ψ6}} οἱ ἴὴ σοϊῃρδγίθοη ὙΠ ΤΆΔΗΥ͂ 
οὗ Πὶβ ςουηίσγτηθη δἵϊζεσ [6 σαρίαγα οὗ [86 οἰἴγ, δηᾷ (ἢ ἕανουγ 
δῆσον ἢἰπὶ ὈΥ 86 (Βαϊ ἄδθδῃβ ΤΔΥ ψ}61}1 ἤᾶνα αἰϊοννεὰ Ὠΐπὶ [ἢ 6 

ΟΡΡοσχΐαη ΠΥ οὗ ψυτηρ᾽ [ἢ15 ΒοΟΟΙΚ βοῖηδ {ἰτλς Ὀεΐοσα ἢ6 νηΐ ἀονῃ 
ἴο Ἐρσγρθ. “πῃ [6 ἴδοα οὗ ἃ σόοκγ ἢ}]}1, οὐ ἴ 6 ψψαβίοσῃ ἰδ 

οὗ [86 εἰν, ἴῃς Ἰος8] Ὀε] εξ ἢδ5 ρ]αςεά “με Οτοίίϊο οὗ [εγοπη δ. 

ὙἸμογα ἴῃ ἴἢδί ἄχϑά δ[πά6 οὗ στίοῖ, νος ΜΊο;ΔΕΙ Αηροῖο μᾶ5 
᾿τητηοσίδ] θεά, [86 Ῥχορῆεῖ ΤΏΔΥ νῈ6}1] θ6 ϑσυρροβεὰ ἴο δᾶνε 

τλουγηθα τῃ6 [4]1] οὗ 5 σουῃίτγ."---Θίδη] 6 γ})5 3. (. τι. 473. 
4. Ἐουγ ουξ οὗ ἴῃς ἔνε ρορδτῃβ οὗ ψῃ οι [15 ΒοοϊΪκ σοηϑλίϑίϑ, 

ΤΏΔΥ Ὀκ αἀϊνιἀφὰ ἰηἴο 845 ΤΊΔΩΥ Ῥδσγίβ (ν]Ζ. ὑνθηςυ-ἴ 0) 45 ΤΠ6ΓῈ δῖα 
Ἰοιεῖβ οὗ [86 ΗδΡ. δἱρῃαθεῖ, θερι πηΐϊηρ ἢ [ἢς Ἰειοσβ σοηβοου- 

τἰνοῖγ, Ἔχοερί ἴῃ οἣα οᾶβ6, Βεσα ἴῃ ἴδ6 βοσοηά, [Ὠἱχά δηὰ ἰουπδ 
Οδδρίεσϑ [86 ογάεσ οὗ οεσίδϊῃ ἵνο ]εζίεσθ 15 τανοσβεά, Μοῖς 

188ῃ ομδ οὗ [Π6 ΔΙρβαθείοαὶ Ῥβδίγηβθ 450 βσῇεννϑ Ὀγθᾶκϑ ἰῃ [ἢ 
βίσίοι ογάεσ οὗ ϑιισοσοββδίοῃ οὗ [ες Ἰοϊίεβ, ὙΠῈ ῥεου δῦ ἀπά 
ΒΠΠοσίο ὑποχρ δίηβα ἰδαίασα μον νοσ ἴθ 186 ῥγεδθηῖ Βοοῖ (8 
ἴηδὲ 11 15 186 σαρό 2α7» οὗ Ἰεϊζεσβ ἴῃ δδοῦ οὗ ἴῆ6 τῆτες (568 
ὙΒΙ ἢ ἀσὰ [05 ἰγαηβροβεά, Εὐτγίβοσ, ἔνα ἴαϊκε ἴ[ῃ6 ἴουγ αἱρῥιᾶ- 
Ὀεῖῖςδ] Ῥοεπ5 βαρασζαίεῖγ, να δηὰ τῃδι ἰῃ τἴμ6 ἄγϑι τωγεα ἂς οἵ 
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[Πς πνοηϊγ-ῖννο ΡδΙῖβ (ΟΣ νεῦβεβ, θὰΐϊ ποῖ ἰἢδϊ ἴῃ σἤΔΡ. 111. Θδ ἢ 

ῬΡατῖ-- Ζλγές Ἐπσ. νθ 1565) 1561 ΙΔΥ 85 ἃ τι]ε Ὀ6 βυδάϊν!ϊἀοα ἰηΐο 
ἴγοο, ἴῃ ΟΠδρίου ἷν. Ἰηΐο ἔνγο ΟὨΪΥ, 16 ἴῃ {86 ΓὨϊχὰ ομαρίοῦ 
ΘΔΟᾺ οὗ [656 ἴῆγεθ βιυιδάϊνϑίοηβ (ΟΣ νεῦβ65) Ῥερίηβ ψῖ ἴδα 
ΒΔ 16 Ἰαιίοσ, δηά 15 1561 αἰνίϑι Ὁ] 6 Ἰηῖο ἴνο. [Ι͂ῖἢ οδδρ. ν., 
ΔἸ ΠουΡἢ ἴῃ6 ΔυΡεῖ οὗ ἴἢ6 νεῦϑαβ 15 [ῃ6 βδαῖηδ, ἴῃ 6 ΔΙρΒΔΌΘΙο Δ] 

ΟΥ̓ΘΟΥ 15 ἀσορρεά. Τα δῦονε τηθητοηξά Αγ βςοϊαὶ Δυγδηροσηθηῖ, 
ὈΥ νΒΙΟἢ ἃ ἀεβηϊΐα τὰ ]α ἔου [ῃ6 Ῥερίπηϊηρ οὗ νεσβεβ νγὰβ δἰἰδἰηδά, 

ΤΊΔΥ Ὧδ σοϊῃραῖοά νψ ἢ πηοάεγη σγπδα οηάίϊηρδ, 85 ν 6 }} ἃ5 ψ ἢ 
186 τῆογα σοπιρ!οαϊοά Οτεοῖκ δἀπὰ 1,1 πιεῖγοβ. [ἢ βυςοῖ ἃ 

βίσυσίασα οὗ [ἴῃ6 ῬΡοδὴβ Ψ6 ΠΊΔΥ ΑΞ ἀἀἰϑοοση δὴ δαάϊτὶ δὶ 
δαἀνδηΐαρε ἤδζε, 8ἃ5 δι ἀϊηρ [6 ΤΟ ΠΊΟΥΥ οὗ [Π6 σαρτίνεβ ἴο ΓΘ 081} 
τ 6τὰ ἴῃ Πεἰσ ἀἰδίδηϊ δχὶ]α. 

ΓΗΑΡΤΕΚΒΚ 1]. 

ΑὉὙΤΗΟΈΒΗΙΡ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ. 

1. Τηδῖ [Π6 ΒοΟΚ οὔ [86 1,απιοηϊαιίοηϑ 15 [6 ψ τ οὗ ̓ Ἔγεπλδῃ 
[86 Ῥσορῃμδῖ μᾶ5 θδϑῃ ἴῃ6 ΔΡρδΥ ΠΟΥ υηΐνεγϑαὶ Ὀ6] εξ βτϑὶ οὗ 
[ῃ6 εν 5} δηά τἢδη οὗ ἴῃ6 (ἢγιϑιίδη ΓΒυΓΟΙ ἔτοτα [ἢ 6 δι] θϑὶ 

{ἴπὴ65 11} τοσθηίγ. Τὴ Ηρῦτεν ἰηάεοα σοηϊδίηβ η0 ἀἰϊτγεοῖ 

Δ55θτ!!9ὴ οὗ ἴῃς ἔαςῖ. Τα δαι]δϑὶ οχίδηξ {Υδηϑ]διοη ΠούνΈν Ὶ, 

(δῖ “4116 ὈΥ ἴῃς παπλα ϑδορίπδρίηϊ, ϑοσῖ 65 1 ἴο ἴσῃ ἴῃ ἃ ηοΐβ 
Ριεῆχεά ἴο ἴμ6 ἢγϑθι ομδρίεσ ἴο ἴῃ ἰο]ονίης εἤεοι, “ “μά 12 
ἐαη16 10 ας αΓὉ7 2) ογασέ ἀὐας κα ζει σαῤῥτυς πα εγδαζδηε 

»α6 ἐἰδεοίαίε, “)εγειμέαλ σαΐ τυδεῤίηρ᾽ ἀρ αἰ ἠαρεοηίδα εὐτίῇ ἐλὲς 
ἐαριερίαζίοῦ οὐέ7᾽ “εγμδαΐίο»ι, αγαἱ ἑσαΐα." ὙΤὨΪ5 δνιάδησε Ὀτίηρϑβ 
1.5 ὈΔΟῸΚ ἴο δἱ Ἰεαϑδῖ οῃὸ οὕ ἵἴννο σδεηΐϊιγθα θείοσγα Γῇ σχίϑι. ΟΥΠΕΥ 
ΘΑΙ͂ν δυῖου [165 150 Δϑοῦθα ἴῃ6 Βοοϊκ ἴο Τεγεπλῖδῃ, 116 186 
1,αἴὶὰ Νυϊραῖα (41 σεηϊ. Α.}.) τερεαῖβ ἴἢ6 δϑϑεγιίίοη οὗ 186 
ϑεριυαρίηϊ, ἃ5 σίνεη ἄρονα, Δη} 0} Πγἱὴρ Βονενεσ [μὲ Ἰαϑῖ ψνογάς 
Ἰηἴο “ σμαΐ {71 ὀξϊζόγηδδς οΥὙ ἀδαγί εἰσάζην αμα ογγίρρ δαϊαι," 

2. Α ἔδν Ῥεύβοῃϑβ ἰῇ σεοθῃΐ {{π|65, δϑϑιηληρ ἴμδὶ [ἢ6 ῥτὸ- 
Ῥθδοῖα5 σοϊητη οη}νἧν δἰ θυϊοα ἴο γα Δ ἢ ἀγα δὲ ΔΠΥῪ ταῖθ ἴῃ [ἢ 6 
τηδίῃ σι ΓΥ 50 δου θα, μὰνς συρραβίεα τἢς (οἸ] ον ἱηρ οὐ] 10 .5 

23-2 
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ἴο [ἢ6 τεςαϊναα νεῖν [δἰ [ῃ6 Γιατ δηδ 05 ἀσα ἴῃ6 σοπηροβιϊέοσ, 
οὗ ἴῃ6 βδπὴς διιίμοῦ : 

(α) (Οοπιγδαϊοϊίομβ θεΐνεθη [ἢθ ἔνο Βοοῖϑ; 

(ὁ) ἸΙηοοηῃϑίβίθηςιθϑ 'ῃ ἰδησιᾶρα ; 

(ῶ [ποοηϑἰβίθῃοίθβ [ἢ ἔΌΣΤΩ ; : 

(4) Τμα οσσυγγεηςς οὗ αιοίαιίίοῃθ ἔγοταῃ ἘΖεϊκῖ6], βῃσονσιηνσ 

τιετγείοσγα (αὶ [Π6 Βοοῖκ ἴῃ ΨὨΙΟΒ [ΠΟΥ ΟσσΓ ταιϑὶ Ὀς οὗ ἃ Ἰαΐεσ 

ἀαῖς ἴδῃ [μα Ῥσορδεοῖ. ᾿ 

4. Ταϊκίηρ ἴἢ656 ΟὈ] οἴ ΟΠ 5 51 ΠὩΡῚῪ (Δηα τηδτκίηρ [Π6 δῆβννοσβ 

ὍΥ 1[ἢς6 5ᾶπῖ6 Ἰει[6Ὑ5), ὙΘ ΠΊΔΥ ΓΟΡΙΥ 85 ἕο] ] ον: 

(α) Βευῖ ομδ δ᾽]εσεά σοηιταάϊοϊίοη 15 οἰϊ64, νὶΖ. [ῃ6 ἐϑδοπίησ οὗ 

7εγ. χχχὶ. 29, 30 ([μαὶ Ἵμι] ἄγε 5841} ποῖ 6 ριιπιϑῃεᾶ ἔοσ τῃ6 
τηϊβάθαὰβ οὗ {μεὶσ δποδϑίοσϑ) μη σοτηρατεά ψ ΠΝ [(4π|. ν- 7, 
να Βᾶνα Ῥοτηδ {ΠΕῚΓ (1.6. οὐγ ἕαϊῃ 6.9) ἱπίυϊε5᾽, Απὰ Βεοῖα 
1ὴ6 οἤάγρο, 1 τ νεγα πηδᾶδ δἱ 411], 5ῃουϊὰ γαῖῃοσ αν θθϑοὴ τδδὲ 

]ΘγοΔἢ ἴῃ Ὦ15 ρσορἤδοϊεβ ψὰϑ5 Ἰηςσοῃδιϑίθηϊ ΜΠ ΠΙΠΊ56}, ἔοσ πὶ 
ΟὮΔΡ. ΧΧΧΊΪ. 18 νὰ τεδά “Τῶμοιι.. γεσοοιηρθηϑβαϑῖ [6 ᾿πι αὶ οὗ τΠ6 
[αλϊῃοτβ ἰηῖο [πΠ6 θοϑβοτὰ οὗ {πεὶγ σὨ]άγεη δἴτοσ [6 πὶ. [ἢ ῥΡοΐῃξ 
οὗ ἔδοϊ ποννενεσ ἃ}} [ῃ658 ρβαβϑϑδασεϑ 816 4116 ἴῃ ὨΔΥΤΏΟΩΥ 85 Μ6]} 
ὙΠ Θά ἢ ΟἾΠΕΙ 5 ἢ ἴῃς ἰεδοβίηρ οὗ [86 βεοοπά (οιϊητηδηά- 

τηθηΐ. ϑυβεγίηρ, 45 [6 σοῃβοαιδηςα οὗ 510 ὩδίΌΓΑΙΥ ργοραρσαῖθς 

1156} του ρῊ βιυσοοϑϑῖνα ρεηθγαίοῃβ οὗ βίηπεγβ, θαΐ ἴπῸ ορετγαϊίοα 

οὗ [15 ἰὰνν οὗ σοά [15 αἵ οὔσθε,, ἰπ [86 σα56 οἵ ἴῃ6 τοροηΐδηϊ 
ΒΙΠΠΕΓ, υγοϑίοα Όγ Ηἰβ ρτδοίουβ ἰδὰν οὗ (ογρίνεηθϑδβ δῃἋ τὩΘΓΟΥ͂ 
τονγαγάς ἴ[ῇοϑε νῇο ἴονε Ἡ ΠΏ δηά ἴκθερ ΗΪ5 σοπητηδηἀπιθηΐϑ. 

(ὁ) ΤΏΘ 1655 ργοπιηθησα σίνοη ἴῃ (86 1,διηεηϊδίϊοη5 ἴο ἴδ 6 
δἰ 5 οὗ [86 ρεορὶε (ψϊοἢ ἀγα ἤοννανοῦ 5ροκϑη οὗ ἔγεαυςθηγ, νἱΖ. 

ΟΒΔ4Ρ5. ἱ. 5, 8, 14, 18, 22, 1ϊ. 14, 11]. 30, 42, ἵν. 6, 13, ν. 7) φυϊς [1}1ς 

ἴπ ΨῈ [.6 ταβροοίίνε σματγδοίοσβ δηα οὐ])εοῖβ οὗ (6 ἴνο σψόσῖκ. 
Ιη 1ὴ6 Θδι]οῦ, δἀἀγεϑϑθα 845 ἰἴ τννὰ5 ἀϊγεογ ἴο ἴΠ6 ΡΘΟΡΙΘ, τεῦυκΚα 
ἰουιυηα πδίυγα!ν ἃ ργουλϊηθηΐ ραςθ. [1η [86 Ἰαϊίεσ [86 ῥγορῆδεῖ ᾿ς 
Ῥουσηρ οὐδ [5 στεῖ ἴο αοά, αηᾶ {πῸ σα86 15 ΠΟΘ ΡΥ τϑὰς 
τηδίου γ ἀϊβθεγεηῖ, [{ 15 πον [86 ἰδηρσυάαρε οὗ ἃ βυ ευεσ γαῖ μοσ 
ἴδῃ οὗ ἃ ἰβασῆεσ. [ἢ σϑηεγαὶ μόνανοῦ ἴῃ 6 ρεου γι 65 οὗ [οσε- 
ΤΑΪΔὮ ΨἘΙΟὮ 7411 παϊυγα! Υ ἀπάογ (μ6 Βαδα οὗ μσμαρ, ατα ἐουαπὰ 
ἴῃ [86 τηοϑβί βΒ ΓΠΚΊηρ' ΤΩΔΏΠΕΓ ἰὨγουρσουῦς {πΠ6 1 ἀτηδηϊδίίομβ. Β6- 
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δἰάθς 1π6 “πηίϊοη οὗ βίγοηρ ραβϑϑιοηδῖθ δε] ϊησ δηᾶ δητ γα δ0Ὁ- 
τηϊβϑίοῃ ἴο 7 μονα ψὩ ἢ ομδγδοιογίζοβ θοῖῃ... [Ι͂ἢ Ὀοϊῃ νὰ 
ταδεῖ, οὔσα δηᾶ δραίῃ, ἢ ἴμ6 ρΡἱοῖαγα οὗ [ἢ6 “νιγρίη ἀδυρηϊοσ 

οἵ Ζίοῃ᾽ 5ιἰἰἰσ ἄοννῃ ἴῃ ΠΟΙ βῆϑδιῃης δηᾶ σ]βεῦυ (181. 1. 1, 

11. 13; [60 χῖν. 17). [ἢ Ὀοῖὰ {Πεγα 15 ἴὴ6 ϑδηὶα νεμεπθηΐ οιἵ- 

Ὀουγηρ οὗ βδοῦον. ὉΤῃα ὑγορῃεῖβ ὄουοβ ον ἀἄονψῃ ν ἢ ἰεδῖβ 
(1 τὰ. 1. 16, 11. 11, 11]. 48, 409; [6Γ. 1Χ. 1.) ΧΙ. 17, χῖν. 17). ὙΒΕΙςῈ 

15 [6 βδῖηδ δαιιηίησ [εο]ϊηρσ οὗ θοίηρ ση)γομηασα ἢ ἔδατϑ δηὰ 
ἰοΥΓοσΘ ΟἹ ΘΥΕΙΥ 5146 (1Ἄτη. ἵϊ. 22 ; 760. νἱ. 25, Χὶνὶ. 5). [Ιη Ῥοιῃ 

ἴμε ψογϑί οὗ 8}1 ἴπ6 δν}]β 15. {πὸ ἱπίψα υ οὐ 16 Ῥτορμείβ δηδ 
[86 ῥγθϑὶβ (1άτη. 11. 14, ἵν. 13; [60 ν. 30, 31, χῖν. 13,14. ὙΠα 

ΒΌΒΕΓΕΙ ἈΡΡΘ4]5 ἔοσ νϑθησδδηςα ἴο 1ῃς τἱρδίθους πάρα (1,4π}. 11]. 
64--66; 7ετ. χὶ. 20). Ἠᾶδ Ὀἱάδ 1μ6 στῖνδὶ πδίίοῃ {πᾶῖ δχιυ]εα ἴῃ 

τῆς (4]}] οὗ 6 5] τ Ῥγερᾶγα οσ ἃ {{κὸ ἀεϑοϊατίοη (1,81. ἷν. 21; 

7εῖ. χῖῖχ. 12)" (Ρτοῦ, ΡΙυτηρίσε ἴῃ .ϑη. δ 1. 2) 1ε1.). Τὸ τῃϊ5 νὰ 
ΤΩΔΥ δα [6 ΘΧργοϑϑίοἢ5 ΠΟ ΠΟΘΙ Πρ ῬΕΥΘΟΊ ἃ] ὈΟΑΠγ συ ἤδγηρβ 

Οἱ [86 ρατὶ οὗ ἴδε. νυῖεῦ οὗ τη. 11]. κ5.2----ἰς ἃ5 σοιηραγεὰ ψ ἢ 
7εσ. χχχνι. 6---..3. Βεβιάεβ [Π6 ἐχρ᾽ δηδίίοῃ οὗ ἴῃς αι εσγεησθϑ 
οὗ Ιαῆριαρε 85 διϊϑίησ ποτα (6 ἀΙΠδγοηςα οὗ σμασζδαοίεσ Ὀεΐνθξηῃ 

ῖῃ6 ἵἴνο Βοοῖζβ, ΏΙΟΒ μᾶ5 Ὀδθ δἰγοδάν ηοιϊοθά, νὰ ΠΥ ποῖα 
ἴῃς ίαςξ ἰῃαΐ οἠ6 15 186 ἰδησιιᾶσα οὗ ρῥτοβϑ, [ὴ6 οἵδβεσ οὗ ροείγυ, 

δηὰ νὰ Πηά τηοζϑονοῦ ἴῃ Ὀοἢ [6 δἰγοηρὶν τηδυκοα τε ἄθηοΥ 

ἴο υοῖα ἔτοπλ οἱάθγ Βοοῖβ οἵ [με ΒΙΌ]6, θαΐ, ἰπ δοοοτάδποε 
ΜΠ νμαῖ Ππᾶ5 ἠιι5ῖ Ὀεοη βαϊὰ, ἰῇ [86 Ἵοαϑε οὗ [6 ΡῬσόρῆθου, 

ἴτοιὰ 1)ευϊοσο συ, ἰῃ ἴμδὶ οὗ 186 Ῥοείηβ, ἔγοτῃ ἴῃ6 Ῥϑδ]τηβ 

. ἃ5 ὈῬεοϊηρ ἃ ροείῖοδὶ Βοοῖς. '᾽νε πᾶ «150 ἴδαΐῖ ἴῃ Ὀοΐὰ Βοος 

[6 νοῦ σεροθαῖϑ ὨϊπΊ561{ τη ἢ. 

(ὃ ΤὨδΘ ῥηηοΙρ 6 οὗ [86 γαρῚῪ 85 θθθη δίγεδαυν ΞΏθνἢ ὉΠΑ͂ΘΣ 

ῖῃ6. μεδά οἵ (ό)δ. Τὸ (6 ραγιίουϊασ οὈ] οίίοη 6. Ρ. υϑίηρ' ἔγοτι 
1ῃ6 ΔΙΡΒΑΡΕΙΙΟΔ] βισισίασε οὗ [6 ροσιῃβ (5εε 1δ5ῖ μαρία) 6 ΤΊΔΥ 
ΔΏΘΕΥ 85 Ὀεΐοσα ἰῃδὲ 85 ὈΓΟΡΏΘΟΥ δηά Ὠἰδίουυ δ 659 θη 14} 
ἀἰϊῆεγεηῖ ΠΌΤ] ΡΟεΙσΥ, 50 ἴΠ6 βδαῆβ Ψυοῦ δ ἰυγηϊηρ ἴο ἃ 

Ὡονν Κἰηα οὗ σοϊῃροϑίςοη τᾶν Μ6}} Ὀ6 4]]οννεα ἴο δᾶάορι ἴῃς ρδου- 

11ΑΥῖ1165 σῇ Ρεϊοηρ ἴο ἰΐ. 
(α) Τακίηρσ ἴῃη6 ἴννο βϑυρροβεᾶ ἰηϑίδησθβ οὗ αυοίδίϊοη ἔτγοτη 

ἘΖΟΙΚΙοΙ (νῖΖ. ἅτ. 11. 14 σοτπηραγεα νι Ἐ Ζεῖς. χὶϊ. 24, χα. 6, εἴς.» 

δηὰ [1,Ἀτὰ, 1ΐ, 15. σοιηρατοά νι Εζεὶς, χχνὶϊ. 3, χχνῆὶ. 12) 6 
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ΤΩΔΥ 588νν (1) [αὶ ὄνθὴ {πουρῃ΄ [ΒΥ Ὀδ6 αυοίαι!οηβ ἔγομχ τδδὶ 
Ρτορδεῖ, [Π15 15 0 δγρυμηθηΐ δρϑίηβί [Θγ 118} 5 ΔῈ ΠΟΓΘΏΙΡ ; δηὰ 

(1) ταὶ ἔμογὰ 15 Ὧο σξϑάβοῃ ἴῃ ροϊηϊ οὗ ίδςΐ ἴο ἀϑϑιιπια ἰμδῖ [8658 
ἴνο ραϑϑᾶρεβ δία αιοϊδίϊοηβ ἔγοπὶ Ὦ]Π|. 

(Ὁ Τδοῖα τὰβὲ αν θθεη γεαπεηΐ ᾿μεγοοῦζθα Ὀεΐνθθη ἴμ6 

7εννβ τἀἸκεὴ σαρίϊνα ψ ἢ 6 ΠΟΙ αἰκίτα δηα τῇοθα Ψηο ταπηδί πο 

ὈφὨϊηά (566 [6τ. χχὶχ 25), δηᾶ ποίμ!ηρ 15 τηοτα ΠΚΕΙῪ ὑπ 6 Γ βυοὶ 
αἰγτουτηϑίδησθα πη τπαΐ ΘΔ δηά ἘΖΕΚΙΘῚ ψοσα πηδᾶθ 

ΒροΘαγ ἄναγε εαοἣ οὗ [ῃ6 οἰποχβ υἱΐογαησθ5. 

(1) ἴῃ 1,8π|. 11. 14, “ σαΐρ δια ἔσο 58 [Πϊησς ἰ5. ΠΠΘΓΔΙΪΥ 
ἐκ πγεαῖ απα ἴοο  ϑἢ τὨϊηρ5," ν ΏΠ6 τὴ6 νογὰ τῆιι5 υϑεα 15 ἴῃς 

5846 245 ΕΖΕῈ κ16]}5 εἰβενογο, ας ἀἰΠδγιησ ἔσγοτη [δι σΟΙΠΠΙΟΠΙΥ͂ 

Θιιρογεᾶ ὈΥ ]εγεπιίδῃ, ἢο 865 ἃ Μοζά Ὄχρτγεββίνα γαῖμεγ οἵ 

ΤῆοΥΑ] ΟὈἸΙαυΥ τδη 5: ΠΡ16 ππγεδὶῖγ. ΤῊ διτὴβ οὗ ἴΠ6 ἵν 
ΒοΟΚΘ Ὠονανοσ; 85 Μὰ ποί!οσα δῦονο, ἀϊθεσ. [Ι͂ἢ τἴδς ἰοπηεσ, 
δΔἀάγτεοσβεα ἀϊσγθαοῦν το [86 Ῥεορίθ, ἴπ6 ἡμφιέν οἵ τῃεὶγ ἀδοὰσβ 

νοι] ας ἰηδβἰβίθα οἡ, Ψἢ116 [8ὲ Ἰδίζεσ, δά ἀγεϑϑθά 85 δῃ ἀρρεὰὶ 
ἴο {ὴ)6 τλεΙοΥ οὗ (οά, νοι] ἀνε }} ὑροη [86 μον δπὰ πμργεα ιν 

οὗ {Πεἰγ δἰπηβ. [Ι͂ἢ [86 βεοοηᾶ 1ηβίδησα Του βαὶοτλ 15. οα]]εα “ἴδ8 

Ρογίθοιϊοη οὗ Ὀεδυῖυ,» ψΏΠ6 ἃ ϑἰπλ]αῦ Ἐχργθϑϑίοη 15 Δρρ] θεὰ ἴο 
Τγτα ἰνῖος ὈΥ ἘΖεκὶθὶ. ΑἸπιοϑσὲ [η6 βαπθ ψοσγά πονγανεσ οσουΓδ 

ἴὴ 5. ]. 2 οὗ Ζίοῃ, δῃά δ5 ἴῆ6 ψοσγάς νὶοἢ σοποϊιᾶθ 1[Π6 νοῦβα 

ἴῃ [86 1,Δηηοπίδι ἢ 5 ἀῦα ΟὈν]Ο 51 ἃ αποίδιϊοη ἔγοπι Ῥ5. χὶν!. 2 
(ΒΙ ἢ 4150 τοίεγϑ ἴο ΖΊΟΩ), 1ἴ 566 15 οἱδαῦ ἰῃδΐ (ἢδ φδυ]ογ ρατί οἵ 

16 νεῖβα 15. Ὀυϊ δι Ι γἱησ ἃ5 ΨΙὮ οἠθ πλοῦα ᾿ἰηϑίδποα οἵ ἃ 
ααοϊδίοη οὗ τ[ῃ6 Κη ψῃϊοΒ νὰ μάνα ᾿υ5ῖ ποιϊςεα (566 (ὁ) ἀθον6) 

ἴο δ 50 ἰγεχυθηΐ ἴῃ [6 1,Δτηρηϊδί οηϑβ. 
Οπ Βα νῇο]ς (μοείογα νὰ σοποϊυᾶς [παϊ [τε πιδῃ ᾿να5 Ὀεγοπὰ 

αμδϑίίοη ἴΠ6 ντιῖεγ οὗ [Π15 Βοοῖς, 
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Ι. Το Ξυῦ]ϑοοί, ἃ5 γα βανα βδθῃ δίτγεδάγυ, ἰ5 υηἀουθίςεαϊν τ(ἢς 
σαρίυζγα οὗ (δ6 Οἵ υηᾶοσῦ ΝΕΡΌ Π6ΖΖΑΓ, δηα {86 βοῖτον δηά 
βυοσιηρ ΜΏΪΟΝ ογα {ΠΕΥΘΌΥ δηΐϊαὶ θα, Ηδγεν 15 αηϊτεα οί “ 
[Π6 οσοπέδϑϑίοῃ ἰῃδὶ [815 85 σόα ὉΡοῦ ἴἢ6 ῬΘΟΡΙῈ οὐ δοςσοιηὶ 
οἵ {πεῖν β'ηβ, δῃηᾶ βηςγοδίϊε5 οσ ἀ δ] Ινοσδῆςσα, 

2. Τακίηρ ἴΒ6 ΡοΘ;5 βανΈσδ νυ, 

ΟΡ. 1. ἄνν6}}5 Ὡροη (86 501} γῪ σοπάϊῖοι δηά στε οἵ 1868 

εἰν; 

ΓΒΔΡ. 11]. 5εῖς ἰοτί [Π6 ἀεδίισισύοη ἴῃαΐ Ὧδ5 σοτὴθ ΡΟ ΠΟΥ, 
δηά δοκηονϊεάρος ἴμδι ἰΐ 15 [ῃς γεϑυ]ῖ οὗ 5ἰη ; 

ΟΒδρΡ. 111., ψν]Οἢ ΔἸ ΒουΡ ἐταιηθα ἔοσ τς τηοϑὲ ρατί ἴῃ ἴῃ6 
ΘΙ ὨΡΊΌΪΑΣ Πυτ ΟΓ, γαῖ πο] 465 [ἢ 6 πδίίοη [τοι ρῃου, σοι ] δἰ 5 
οὗ [6 ὈΠΙΕΣ σὰρ ψΙοἢ Οοὐβ Ρδορὶα ἢᾶνα ἴο ἀτγίηϊκ, δηᾶ γεῖ 
δοκηονίοάρσεβ ταὶ 186 {{1415 ὙΏΙΟΒ ἃ1Ὸ σοπὶα Ὁροη {πο πὶ ἃ1α 
ἐπ! ςϊοὰ ὈΥ ἃ Εδίμοιβ ἢδηά: 

ΠΑΡ. 'ν. ἀδϑοσῖθεβ 1η6 ΤΈνοῦβ65 ἴῃ ἰοτίαης ἴπαὶ Ὦανα ὈΘΕΏ 
Ὁτουρδῖ ἀρουῖ ὈΥ τεσοεηΐ ὄνεηΐβ, δηά δρδίη δοϊκηον)εάσεβ 51} ; 

ΟΒδρ. ν. σεοδρι ἐὰ1αἴε5 [86 ρῥ᾿{π{π| ἀεῖα:]5 οὗ {πεῖν σοῃάϊτοη, δηάᾶ 
δη ας ΌὈΥ δὴ δαγηθϑί ὈΥΔΥΕῚ ἴοσ ἀ δ] ἰνογδῃςθ. 

3. Ἴδα Βοοῖς ἤτοπὶ δὴ Ἐϊβίοσι δὶ ροϊηΐ οὗ νὶεν [815 ἔοστὴ5 ἃ 
ΒΌΡΡΙειδηΐ ἴο ἴῃ6 ΒοΟΚ οὗ Γ ἐγειηδῃ. ὙΠοῖα ψὰ ἰγασεά (δ Πξ8 
δῃᾷὰ ᾿Βουρἢ 5 οὗ [Π6 ρσόρῇῃεῖ ψὮ16 ὄνθηΐϊβ ΕΓ συδάμδ)ν Ἰεδαϊηρ 

ἴο ἴδ6 πα] οαἰδϑίσορῃθ. Ἡεσα Νὰ 566 ἢϊπὶ δίζτεσ [μδὲ σδίδϑισορῃθ 

8425 θῇ σοδοδβά, δῃηα πλατὶς [μδΐ 1ἴ 15 [6 5816 τηδῃ 511}, οἰ θα 
τοοογσῃζίηρ 186 5 οὗ 815 [ε]]ονν5, Ὀὰζ ἃ5 11} 85 Ἔνϑσ οὗ βυτῃρδῖῃΥ 

ἔοτ ἴθ δηᾶ οὔ Ιονε ἔοσ ἢΪ5 σοιηΐῖσυ. “.ΑἹ} ἔβεϊηρ οὗ Ἄχυϊϊδιίίοη 
ἴῃ ΜΏΙΟΝ, 845 πο Ρσορῃεί οὗ αν], 6 τϊσῆϊ ἢᾶνα ᾿ηἀισοά δ (ἢ 6 
{] Θ]λθηῖ οὗ 15 ἰοσθροάϊηρϑ, ννὰβ βννα! ]ονθα ὑΡ ἰῃ ἀδερ ονοῖ- 
ἩΒΕΙἰηρ βοῖτον " (Ρχοῖ. Ρ]υτηρίσα ἴῃ .5 7. δός, Ὠ Ζε2.). 

4. ἰἴνναβϑ ποῖ ἴῃ οὔα ψῶο δΒαά {4 }}Ὺ ψναγηθα ἢ15 σουηΐγγ- 
ΤΩΘΏ [οΥ 50 ἰοηξ, ἴο ΚΟΟΡ 51:|16ὲὩς6 ον, δηᾶ ἀουρῖ1655 [Β6 νοΥγ 



360 ἹΝΤΕΟΘΌΦΤΙΟΝ. 

Ρουπηρ ουἱἱ οὗ 85 Ὠεατί ἴῃ [815 ἔογπι ρᾶνα 15 5ούΎοῦ ἃ σασίδι ἢ 
ΤΕ] οὗ, Α5 δ ἢδᾶ Ῥσοῦδο!γυ Ἰατηθεηϊεα ἔοτ οϑίδῃ ἴῃ βοὴβ ϑις ἢ 
ΤΑΔΏΠΟΥ (2 (Πτοη. χχχν. 25), 50 ΠΟ Ὧἢ6 ψᾶ5 στηονεά ἴο Ἷοπὶα 
ἰογνατὰ δηὰ δυροαυ ἴῃ ἰδηριαρα ἴδοβα πουρῖθ ΓΒ 88 
Ἰῃϑριγεα ῥσορμεὶ {κὸ δὰ ψουἹά δὲ συϊάδα ἴο ρυ]} 15} δπὰ 
Τεροχά, 

5. “ὝΤΠοΙα δῖὰ ρευῆδρϑ ἔδεν ρογίίοηβ οὗ ὲ ΟἹ Τεβίασηθηξ 
Ψ ΏΙΟΏΒ ἌΡΡΘΑΣΙ ἴο ἢᾶνε ἄοῃα 186 ψοῦϊκ [ΠΟΥ ΨψΈγα τηϑδηΐ ἴο ἀο 
ΤΆΟΓῈ οῇδοίυδ!ν [δὴ 15.) [1{ μᾶ5 ποῖ θδθδεὴ ἼἽσοηηδοϊοα ΨΠᾺ 

118 [ΠΘοΪ]ορίοδὶ ΟΥ̓ ΘΟο] 65:8 5010 8] ἀϊβρυῖθβ οὗ ΔΩ ἀσε, 116 τ ας 
ΒΌΡΡΙἰοα τ[ῃς φατηθβϑὶ Ομ βείδη οὗ 811 {ἰτλε5 ψ τ ογὰβ ἴῃ τυ Ὠϊσἢ 
ἴο σοῃΐξα55 ἢ15 515, δηἀ δῃογίοοσηϊηρθ, ἃ5 ΜῈ]1 85 ΨΊ ἃ ριοΐυτε 
οἵ Ηἰπι μο Ῥοτε οὖσ βἰῃβ δῃηὰ ςατχὶεα οὔσ βουγονδ8, οὐ  Βοσὰ 
νν»85 “ἸαἸὰ τὴ6 ἰπΙ Υ οὗ υ5 41}. 

6. ΤὮς ΒοοΙς ἰ5 ἀπηυδῖ τεδά διαοηρ ἴδε 7ενβ ἴο σοπι- 
τιθηγοσζαῖα ἴμ6 Ὀυσηὶηρ οὗ ἴῃς Τερ]6. Τα [οΟ] ον ηρ 15 ΘΟ ΒΒ δῦ 5 
ἀεκοηριίου (Ζ γομκρα Μή ες Ζαρα, ῬΡ. 25ο---252) οὗ [Ὠε βοξῆςε 
αἱ [86 “ Νναϊίηρς ῬΡίδος οὗ ἴῃς ]ενν8᾽ δῖ Τεγυβαϊθλ. “ὙἼΒοσα 

186 [εννβ Δ5ϑθ Ὁ ]6 ἜνΕΥΎ ΕὙΙΑΔΥ δἔϊεγσποοη δηά οἡ ζδθϑίϊνα]β ἴο 
Ὅαννδὶ} [6 ἀονηία!! οὗ τμ6 ΒΟΙ͂Υ οἰῖγ. 1 588" οἡ Οσοοάᾶ ΕτΙΔΥ ἃ 

Ἰαῦρθ Ὡυμαρεσ, οἷά δηα γουηρ, τη816 δηὰ ἔδῃγδ]8, νεπεσαὉ]6 γαῦ- 

5 ψ ραϊταγομαὶ Ὀεαγάβ δηᾶ γουηρ τλβη Κιβϑίηρ [ῃ6 βἴοπε 

γν8}} δῃὰ ναϊοτίηρ ἃ 8 τΠεῖγ ἴεασθ. ὙΏΘΥ σαρθδῖ ἔτοσα [Βεἰγ 

ψ 6] -ψοστὰ Ηδῦτεν ΒΙ0165 δηᾶὰ Ῥγδαγεῖ-Ῥοο 5 ἴμ6 1,Δτηθηϊδι 5 

οἵ Τογευλδἢ δηά βυϊδῦ]Ὲ ῬβΑ]ηλ5. . . . Τὴδ ΚΟΥ ποῖα οἵ 811 {μεϑ88ε 

Ἰατηθηῖβ δηᾶ ὑσγδυθῖβ νν85 δέ γιοῖς ὈῪ 7 εγειηῖδη, {π6 τηοϑ ρδίδεις 

δηᾶ ἰδηᾶεσ μοαγίβα οὗ ρχσορμοῖβ, ἰῷ [86 1. δηγχεηϊδίοηβ, [μι ἴὰ- 

ΠΟΓΔ] ἀἶγσα οὗ [Ἔὐιβα]επὶ δηὰ ἴῃ [Ββεοοσᾶου. ΤὨ15 εἰερυ, ψγτίεη 

ἰ ϑρῃβ δηᾶ ἴδαϊβ, 85 ἄοῃς ἰΐϊ5 ψοσκ τηοβί εβεοίθδν ἴῃ 

στεαῖ Ρυ ]ῖς σδ]δπλ 65, πὰ 15 ἀοίπρ 1ἴ Ἔν οΥΎ ὙθΔΥ οἡ ἴδε πίη 

οἵ τὴς τηοπί ΔΌ (701γ), νΒεα [1 15 τεδὰ ἢ Ἰουὰ ϑορίηρ ἴῃ δἱὶ 

16 δυῃμάροριιθβ οἵ [88 εν δηᾶ δβρεοία! ῦ δὲ [ςΘπιβαίεμι. [ἰ 

Κεαρϑ αἷϊνε πε τρεη τυ οὗἩ {πεῖν ἄξερεϑὶ Βυπι]διίοη δηα ρὲ 

δΔηᾶ τὰς Βορε οὗ ἔπ] ἀεϊίνεσαμοα. ΤὨδ ϑοεπα οὗ {π6 δι ηρ 

ῬΙαςσα ψαϑ ἴο πὸ ἰουοξίηρ δηά ργοσηδηῖ νὴ πηδδηϊησ. 



ΤΗΣ 

ἸΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΘ ΟΕ ἹΕΚΕΜΙΔΗ. 

ΟΗΛΑΡ. 1. 1--.22, Ζ7Αε ΔΙἱρογίος 97. γωδαζό)ι. 

(Δ) ὝΤΟΥ ἀοίῃ [6 ΟἿ 51 5οϊίαγγ, ἐλαξ τας [11 οΟΓ1 
Η ῬΘΟΡΙΘ! 

Αὔρτν 15 58})6 Ὀεξοοπηβ δἃ5 ἃ Μιᾶον ! 5ὴ6 Ζλαξ τὐᾶς δτθδὶ 
ΔΙΏΟΩΡ ἴπ6 ΠΔΙΊΟΠΒ, 

ΟΗΑΡ. 1. 1--22. ΤῊΒ ΜΊΙΒΕΚΙΕΒ ΟΕ ΤΕΚΌΒΑΙΕΜ. 

ἜΠε σοϑησγαὶ βυρ]θοῖ στυηητηρ [Ὠχοιρ (ἢ15 ἢγδῖ ΟΠΑΡΙεΕσ τὺ Ὀ6 ἴδ π5 
βυρθαϊνιἀςα, εσβεθ 1- 1. Ἰαιηθηΐς (ἢς βυβεπηρβε ΨὨΙΟ ΕΘγυϑα] θη 15 
πον πηἀεγροίηρσ, ΜΈ16 ὑνῖοα ἰη (ῃ6 σουτδε οὗ {Πὶ5 Ῥογίίοη (νεῖβεβ 9, 11) 
1ῃς ΟΕΥ (561 Ὀγεαῖκκβ οαΐ ἰπΐο ἃ νν8}} οὗ ἀϊβίτεϑβϑϑ, δηα (ἢτ5 ἰεδβ ρ ἴο [ῃς 
βεςοῃά ἀϊνιδίοη οὗ [Π6 Τμαρίοσ, νεῦβῈβ 12--: 22, Ψ Ώογα (ἢ6 ΟΥ̓ 156] 15 
[πε βρεακοζ. [1ὴ ἴμαϊ βεοοῃμὰ ρασί 4150, (μεῖσ βυουηρ 15 ἔτουῃ {ἰπ|6 1Ὸ 
ἰιἴπη6 (νεσ. 14, εἰς.) βροόίκβῃ οὗ δ8 ἴῃ σοῃβεαιεησα οὗ βίη, δηὰ ἴῃυ5 νγὲ 
αττῖνα δἵ οἤδρ. 11.,) ὑ βεῖα (δῖ 15 [δε Ἰεδαϊηρ [ῃουρῃς. 8:6 Ιηϊτοάποίοη, 
ΟἾΔΡ. 111. 8 2. : 

Ὗνε ΤΩΔΥ σοϊηρατα μεθα ορεπίηρ νεῖβο5 ΨῈ ἢ [5. ΧΙν. 1. [ἢ ῬοΙἢ 
Ῥίαςεβ νγὰ ἃγὲ χειηϊηαβα οἵ ἴμ6 ἤρυγα οἡ [Π6 πηεᾶα] βίγυοῖς ὈΥ Τιῖα5, ἴο 
φοπηηεπιογαίς ἢ15 σαρίυτζα οὗ ΓΘγιβαίετη (Α.Ὁ. 71), ἃ ψοϊηδῃ Μερίηρ 
Ὀεηοδίῃ ἃ ρδϊτα-ἴγεθ 1 (6 ᾿πβοτίρτοη Ὀεΐονν, ϑ᾽ κάαεα εαῤία. Τἢδ 
Β81ὴ6 ΡὈἱοίαγα 15 ἤογα ῥτεβθηίβα ἴο 5, δῃὰ νε 566 (ἢυ5 ρΡεσβοηϊβεά {πε 
1 ΠΑ ὈΙΔηῖ5 ΒΠΟΤΕΎ δἰζεσ [Π6 βίθρε, ΨΏ116 [ἢ 6 τη βουῖε5  Ὠ]ΟὮ δοσοιηρδηϊθα 
δΔηὰ βυσςεδάσδα 1 τοῖα 511} ἔσεϑῃ. 

1, “ἴσυ}] Τῆς Ηδθδῦ. (441:ελαλ), ΜὨΙΟΝ σου αἷθο Ἀϊ ἴπ6 σοϊηϊηθησο- 
τηοθηΐ οὗ ο[4ρ5. 11. Δηά ἵν.» ἃ5 Μ)6]} ἃ5 ἴῃ νεῖ. 2 οὔ 86 Ἰαίίεγ, ἢδ5 βιρρ] δά 
ἴη6 71ἐν ῖβῃ πδηγα ἴογ [Π1]5 Ὀοοϊκ, ἴῃς ουδίόπχ οὗ ἠλμλίηρ [6 ῬΟΟΚΒ οὗ 
[86 ΒΙΡΪς Ὀγ ἴῃς ἢγοί ψοσα Ὀεΐηρ ἃ σοϊησθοῃ οἠβ ΜΠ {Π6 πη]. 

οἱξ τοἰἑέα7}] 85 ετυριἰεἀ Ὦγ ἴῃς ἀερασγίυσα οὗ [πμ6 σαρίϊνεβ, δῃα ἀδοοσίθα 
ὉΥ δεῖ ἔπθη!ά5, απ ὉΥ σοά ΗἩϊ56]{. ᾿ 

ει ἄσιν ἐς “16 ὀδοοη! 6] Χ α ταυβὶ διηςεηᾷά ἴδε δεν. (Μδϑβοσειῖο) ρυποῖπα- 
ἄοῃ οὗ ἴῃς νεῖβε, ΟΥ̓ ΜΠ] Β ἴἰ 15 ἀϊνιάεἀ 1ηΐο ἴνψο πηαΐῃ Ροσίοηβ, (ἢ 6 
ΤοΥτΏΘῚ οἱ ἴετη ἐπάϊησ ΜῈ τὐλάστυ. ὍΣ ἀϊνιδίοη 5ῃου]αὰ ὉὈδ (Ὠτεοίο]ά, 
16 Ξεςοηά δῃά τὨἰγὰ μαγίβ τυπηϊηρ [ἢ 15, 8510 158 ὈΘΟΟΙῺΘ 88 ἃ ΨΙΔΟΥ͂, 
Β19 ὑπμδῦ ἯὙΔ8 συϑδῦ δ: ΟΡ ἴΠ16 ΠΔ.]ΟΏΒ; 8, ὉΣΙΠΟΘΕΒ 8: ΠΟ. Ρ᾽ [9 ὉΧ͵ΤῸ- 
ὙἱΠΟΘΒ, 810 18. ὍΘΟΟΙῺΘ {χα δ. Α (ὨσθοιοἹα αἰνϑίοη οὗ (ἢϊ5 Κιπὰ 
Ρταν 115 αἰπιοβὶ ἰῃσουρμουϊ. 



ττν- 

302 ΤΙΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ, 1. [νν. 2---4. 

“4πα Ῥτίησθθς διηοὴρ [Π6 Ῥτγονίησαβ, ἀστ 1ἰΒ 5886 Ὀεοοι6 
τρυΐαῖγ ! ' : . 

(Ὡ) 886 ψεερεῖῃ βοόγα ἴῃ [6 Ὠϊσηϊ, δηα ΠΟΥ ἴθδσβ γέ οἡ 
ΒΕΓ οἤξοΚβ: 

ΑτἸηοηρ᾽ 4}1 ΠΕῚ Ἰονεῖβ 5ὴ6 δίῃ ποῆθ ἴο σοπγίοτί 447: 
ΑΙ! μὲσ ἔπη μανα ἄβαὶῖ ἰγεδοῃοσουβὶν ἢ Ποσ, [μον 

816 ὈδοοΙΏ6 ΠΕΓ ΘΠ ΘΠ1165. 
(Ὁ) Τυάδῃ 15 βοῆξα ἰηΐο σδρθν Ὀδοδυβα οὗ δβ]ιοϊοη, 

δηα Ὀεδοδαβ6 οὗ ρτϑδῖ βεγνιθᾶσ : 
5)6 ἀνε] ]εῖῃ δηχοηρ ἴη6 Ὠδαΐθθη, 526 ἤπάειἢ ΠΟ ταβ: 
ΑἹ] Ποῦ ρεγβεσυζουβ ονεσίοοϊς μεσ Ὀδίψεαη [(ἢ6 5[γαῖῖβ. 
( Τῇ νἂγβ οἵ Ζίοῃ ἀο τηουσῃ, θθοαῦθ6 ΠΟ 6 σΟση6 ἴο 
[6 5ο]θσηη ἔδαβίϑ : 

ὦ τυϊάστυ] Ἑτοτὰ 15. χὶνὶϊ. 8. ϑοιηθ δανα ἰπουρδξ ἰἢς τοίδγθησθ Ποῖα 
ἴο θὲ ἴο [ἢ ἰοβ5 οὗ μεσ Κίηρ, οὐ οὗ στεαῖ ἴὭδη δηὰ ἔτθηᾶϑβ ἴῃ σθῆθσαὶ. ἍΝ Βα 
ὨΟΜΨΕΝΟΙ ψ)ὲ σοιῃρᾶγα 86 α8ε οὗ ἴῃς ἔρυτα οὗ ψιαονβοοά [η 15. 1ν. 4, 
5. ἃ5 ὙὙ)]] 85 συ ἢ ραββᾶρεϑβ 85 [εϊ. 11. 2, 1ἴἴ ἀρρθαῖβ ἴῃαϊ ἴμ6 [ογὰ ἐς ἴῃς 
ὨυΒΡαμα ψῆο 45 ὈεΘῺ Ἰοϑί. 

2γουΐρε.5}] ΤὨΪΒ παῖὴθ 15 οὔσας π5οϑρα οὗ [86 Ῥθορ]εβ5 ἀδρεηάδηϊξ οἡ [δδ 
Κίησ οὗ ϑγηία (ι Κιίῃρβ χχ. 17)» ἀπά δξεγνασζαβ ἔγεαυθηιν οὗ [μος 
5.76 οῖ ἴο ἴ[Π6 Ῥεγβίδη επρῖτε (Εβίῃ. 1. 1, εἴο.), δῃὰ 15 υβδεὰ οὗ [υἀΔ8 
1561 1 ΕζΖτγα 1. 1; Νεϑῆ. νἱὶ. 6.ὡ δῖα 1 βθοπὶ ἴο ὃ6 δορὰ οἵ [δ6 
ΠΕΙΡΏΡουπηρ πδίΐοηβ, Μοδῦ, Εάοτζῃ, εἴς., νηΐ ἢ γνεσα ον (81Πὴρ᾿ ἀπά ογ 
16 ΒΑ Υ]οπΙδη γοκα, Ὀπὶ Ππααᾶ ἰΟΥΤΏΘΥΪΥ Ὀδεῃ συ ]εοΐ ἴο [π6 (υπαϊντ 64) 
Κιηράομμ οὗ 15:86]. 

ἐγ1όμα7}] 8. γαι8881. Τῇδ οτἱρίηδὶ τννοτὰ ἱτρ] 165 Ὀοη-Ξοτνῖοα, δηὰ ἱξ 
ν 45 ΟἿΪΥῪ ἴῃ ἰαίδυ [1π|65 [δι 11 νγὰβ υδεα οὗ [τ θυῖς, 6.6. ἔβίἢ. χ. Ἂ-.- 

2. τη ἐλ μπίσάῇ ΤὨδ ἴἴπις οὗ ἡδίυγαὶ 5] θῆσα δηα ἀδυκηθβ5 ἰ5 τπδάδ 
ἃ ραγί οὗ [6 ρἱοΐυσε ἴῃ οσάευ ἰο μεϊρῃίβθη {ἰιὰ εἤεοί, 

ἀφ» ἐσυνέγε...ἦδγ 7) 1δηα.5} ἴῃς περ ουγίηρ 5ίαϊεβ, ἢ σοι ἴῃ ἴδα 
ΒΌΙΒΗΙη6 Οὗ ῬΓΟΒΡΟΓΥ͂ 58η6 γγὰ5. οὐ ἔτ ΘΏΑΪΥ ἰοτηβ. δϑυσῇ Ψεσα Ἐργρὶ, 
εἴς. Εὸ2γ Εάοτῃ, 85 μβανίηρ ἰυγηθα δραϊηβὶ δ δἵ (ἢ5 {ἰπι6, 566 Ἰδίῖοῦ 
ρατί οἵ ποία οἡ Οομοηρ ΖΞ αο»», 76Υ. ΧἸ Χ. 7, δηὰ ἴοσ ἃ 5βἰσαῖϊασ ομδῦρα 
δραϊηβὲ [η6 Ατησηοηϊία5, ΕΖεκ. χχν. 3, 6. 

8. ἐξ ρυη6 Ἱμίο εαῤίτουϊέν ὀέεατεδε οΥ αὔἔ[ιείίο"} ΤὨΘ Ὀεϊίεσ τεπάδγησ 
15, ἦς ρΌ76 Ἱρέο ΘΧῚ1Θ ὀεεατ5έ 97 α7ἤϊεζίον, ἴ.6. ἴῃ6 Ἰοηρσ βυβετίησε οὗ ἴῃς 
7ἐν5 δ ἴπε παπάς οὗ Ερυρί δηᾶ (μβαϊάδοα μδὰ ἱπάυοθα τδην οἱ ἴδεπὶ 
ἴο φῸ νοΪπηίαυ!ν ἰο ἄνγε}} 1η οΟἴΠμΕΥ Ἰαηά5. ΤὉΤμαῖ Π6 6 ΘΟ γὸ ΤΊ ΔΩΥ 500 ἢ 
Ρειβοῦβ, ψὰ ραῖμεσ ἴστοηι [εγ. χ]. 11. ΟἸδοῖβ ἤονγανοσ νου ἀχρίδϊη 
ἴηΠ6 Ῥάᾶββαρὲ οὗ ἴῃς ΒδΌυ]οη θὰ σαρινγ, δηὰ σεμάθσ (ἐαξεμ) ομέ οὗ 
δῇϊοξίοῃ, οἴς. 

δείτσεορ; ἐζές “γα 5] ὙὍὙδα ἤρσυτα 15 ἴα κϑὴ ἔγοσῃ Βυμίησ. Τὰς [εν 
Ὦδνα Ὀδθὴ 1 δηΐμη]5, ἀσίνθηῃ ἰῃϊο 8. ΠΔΙΤΟΥ͂ 5ρᾶςθ, 1μαὶ ΠΟῪ ΤΏΔῪ ὃς 
[Π6 τροσα δδϑὶγ αἰϊδοκεά. 

4, 7114 τυᾶνς οΥ Ζέογε ἷο »:0272] ΤῊΘ Δρρσοδοῖβδ ἴο [ϑγυϑαῖςπι ἂτε 



γν. ς5--7.] ΓΙΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΘ, 1 463 

ΑἹ] Πεῖ ραῖεϑβ ἅτε ἀββοϊδίε : ΠῈῚ ῥυ]δϑίβ 5]6Ὲ : 
ΗΘ6Γ νἹγρίηϑβ γέ δἰῃ᾽οϊβα, ἀπά 586 ἐς ἴῃ ὈΠΓΕΓΠ 6585. 
(ΠΠ) Ηδγ δάνεγβαγιθς τὸ (86 ομιϊθῦ, ΠΟΥ ΘΠ ΘΙΏΙ65 Ρσόοϑρεῦ; 
Ἐογ ἴἢ6 ΤΟΒΡ Βαίῃ δῇιοιβα ἢδσ ἔοσ ἴπΠ6 του τυάβ οὔ ΠΟΥ 

ΓΔΠΘΟΥΘΞΒΙΟῊΒ : 
Ηὲετ Ομ] ἄγε ἅτε ρΡΌΠη6 ἦμίο σα Εν Υ Ὀείοτα [Π6 Ἐῃθτηγ. 
(Ἷ) Αμπά ἔτορῃ {μ6 ἀδιρῃίεσ οὗ Ζίοῃ 4]}] ἤῈῚ ὈΕΔΌΙΥ 15 

Δερατίεά : 
ΗδΓγ ῥγηο65 ἀγα Ὀδοοτηδ {πὸ Βατίβ ζλαξ πα 0 ρῥαϑίιζο, 
Απὰά {Π6Υ ἃῖὲ βοῆδ ψιίμοιυϊ βἰσεηρίῃ Ὀείοσα [μ6 ῬΌΓΘΊΙΘΥ. 
(7) 7ε6γυβαίοτα τετιθιεγεα 1 τη6 ἀδγϑ οὗ δῖ δηἠιοϊίοη 

Δῃα οὗ ΠΕΥ τη 56 1165 
ΑἹΙ μὲσ ρ᾽βαβδαηΐ [πἰηρ5 [δὶ 58ῆ6 δᾶ 1ῃ [π6 ἄδγς οὗ οἸά, 
θη Πα ΡΕΟρΡΙΘ [6}} Ἰπῖο [88 μηά οὗ 1ῃ6 ΘῃΘΠΊΥ, δηὰ 

ΠΟΩ6 αἸα ΠΕΙΡ Βεγ: 

ταθαῃῖ, ΤΕΥ ἀγα ἀεβοϊαΐθ, ψἱπουξ [Π8 πβῦ8] [Ὠγοηρ᾽ οἵ ἴῃοβε σοιηϊηρσ 
ὉΡ ἴο ἴδε [ἐβ5ἰ5 δ ἴῃς Ἠοὶγ Οἴγ, ψὨΐο, βῖπος 115 τε]ρίουβ ἀβρεοὶ 15 
ΒΕΓα τεΐεττοά ἴο, 15 ΒΡοΚβῃ οἔ 85 ' ΖΙοη᾽. 

Ἐον [πε τῃουρῆϊ οὗ ἱπδηϊπχαΐε οἰ"γεοΐβ ἃ5 ἀγταραί εἰ ίηρ; νὰ Βυτηδη 
αῇδῖτβ, γα ΤΏΔΥῪ σοιηραγα ἴῃς νν6}1-Κηονν Ῥάβθθαρα (ϑοοῖς 5 2αν οὗ ἠέ 
1αεέ Μ4Π[ἐηείγεί, οδηῖο ν.), Ὀερὶππίηρ 

Ο(Δ]1 1ἴ ποῖ ναϊη---- ΠΥ ἀο ποῖ εὔΥ, 
Ἄο 5Ἂν, ἴδαίΐ, ἤθη {πὸ Ῥοεὶ ἀϊ65, 

Μαυῖο Ναίυγε τηουγηβ ΠΟΙ ὙγΟΥΘΠΙΡΡΘΥ, 
Απά οεἰεῦτγαίας ἢ15 οὔβθαυ 65. 

αἷΖ λέ; ραΐες αγ αἰἐεοία:] (οἴήρατζε [6γ. χῖν. 2, νι ποῖθ. 
ἦεν υἱγρίης αγε αὐ[ιοϊε1}] ΤΏΘΥ τὰ τπιοπίϊοηθα 85 ἰακίηρσ Ῥατί ἴῃ 

ΤΟΙ σΊου5 σεγειμοηῖεθ., ὅεε Ἐχοα. χν, 20; [υ4. χχὶ. 10, 21 ; 5. Ιχν]}], 
25. 

δ. αγέ ἐλε ελῖ] Τὰ ἴδε ΗδεΡ. πε Ῥῆγαβε 1 15 (η6 584Πηη6 85 (ἢαΐ τι5θά 
ἴῃ Ὠεαΐ. χχνὶ!. 44 (“Πα 51.411 ἐξ 216 ἀεαα), ψιἤδγα (15 15 [ογϑίοἹα δ5 
106 τα] οὗ 5γαθ]᾽ 5 ΟὈϑΕΏΔΟΥ. 

2702247} Ἰἰΐεγαγ, 8.9 δὺῦ Ῥθ800θ. 866 761. Χχὶϊ. 1, ψΏοτα ἴδε Ἑπῃρ. 
Ψ εΥ5. ἢἤδ5 “τα... ὨαρρΥ᾽". 

ὀεογε 1}: εριεη91}} ἀτίνθῃ {κῸ ἃ Ηοοῖ οὗ οδίι]α. 
6. ὀέεατείν} ΦΊΟΤΥ. 
ἀεν ῥγίριοες ἀγό ὀεεονμα ἔθ ἤα7.] Τῆς ῥτορῃεὶ 15 {πἰπκίηρ οὗ [86 

Πιραϊ δηᾶ οσαρίυτεα οὗ Ζεάεοκίδῃ δηὰ 5 ὑυίησθβ, [εσ. χχχίχ. 4, 5. 
1. γεριοηεόϑγ 7 ὯΔΒ ΥὙΘΙΩΘΙΩΌΟΙΘά, 
»εἴσεγ 46] ὙὍΠ6 οτἱρίμαὶ ψοχζὰ 15. ἃ σασὸ οὔθ, δηᾶ τωθδῃβ ἐρεοῦν 

“υαμαεγίρισς, 267 σφ ο,{10945. 
47:272}} ϑάγνοσβασυ. Τῃς ψοσά ἰ5 [6 βδαᾶὴῆθ δ5 δαὶ ψ Ώ1ΟΪὶ 15 50 

τοηεγοϑα ἱτηστηδα δον δἰϊεσινασαάϑ, 

5 

μ»" 



1το 

ΣΙ 

364 ΤΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΘΒ, 1. [νν. 8--τι. 

ΤὮδ δάνουβαυιθϑ βὰν ποι, σηα ἀϊὰ τοοῖκ δ᾽ ΠῚ βα δῇ 5. 
(ΠΠ) 7ετυβαϊεηχ Ἠδίῃ ΘΓ ΘνΟυΒΙΥ δἰηπαά ; {πεγείοσε 586 15 

Τειηονεά: 
ΑΙ] ταὶ ποηουγεᾶ ΕΓ ἀξϑρῖδα Πεσ, Ὀεοδῖιδα ΠΟΥ μᾶνθ 

566ὴ ΠΟΙ ΠπαΚβάηβϑδ: 
δα, 586 5Ιρῃείῃ, δηά τυτηδίῃ Ὀδοκνατγά. 
(Ὁ) Ηδεσ ΔΙ. ίηαθ5 ἐς Ἰῃ ΠΟΙ 5 ιγίβ ; 5606 σϑιθοσοῖῃ 

ποῖ ΠΟΙ ἰαϑῖ δηᾶ ; 
ὙΠεγείοσα 506 οδὴθ ἄονῃ ψΟΠαΘΥΪΥ : 5806 δα πο 

ΠΟΙ ΓΟΥΙΟΥ. 
Ο 1ΟΚΡ, ὈΕΠοΪά τὴν ἀπηθάσα: ἴογ ἴῃ6 ἘῃθτΥ μαῖἢ τηδρ- 

πἰδεὰ λϊγιδοῖς 
(ὴ) Τῆι δάνεγβδασυ βαίῃ βργοδᾶ ουἱὲἱ ἢϊ5 μαηᾶ ὕροῃ Δ]]} 

ἢδθγ ρἰθαβδηΐ [Π]ηρϑ : 
ἘΟΥ 50ὴ6 παῖ δϑθὴ τα [6 μεδίμθη εηϊεσοα ᾿ηἴο Ποσ 

ΒΔΠΟΙΌΔΓΥ, 
ὙΠοτα που ἀϊάδε σοπητααπα ἡλα {ΠΥ 5ῃου]ά ποῖ εηΐεγ 

Ἰηῖο [Ὧγ σοηρτερδίοῃ. 
(3) ΑἹ] πεῖ ρεορὶε 5'ρῇ, [ΠΕῈῪ ββεὶς Ὀγεδά ; 
ΤΠΘΥ Πᾶνα ρίνεῃ {Π6ῚΓ ρ]εαβαηΐ [Π1ηρ8 ἴοσ τηβαΐ ἴο ΤΟΊΙονῈ 

1Π6 501}: 

ραδῥα! 5] εἰζμογ, (1) ἴῃ 8 τεραϊαυν τεσυττίηρ ἄαγ οὗ τεβῖ, νυν ἰς ἢ νγαϑ, 
ψ Κπον, ἃ βυθ]οςῖ ἴῃ τεραγὰ ἴο ννῃϊο οἴπογ παίίοηςβ ἀρ αγεα 8ἃ5 τηιςοὶ 
Ἰβπόγᾶποα 85 ΜΟΠἄο, ε.5. ““ μετα Κίηρβ (ῃ6 βαῦ δίῃ Ὀαγείοοι Ἵεῖε- 
Ὀταῖο᾽, Τπνεηαὶ, ϑαϊῖ. νὶ, Οἰδβογα 5 Ττδηβδομ, Ϊ. 233; οτ, (11) οοπι- 
Ῥυ ΒΟΥ τεβὶ (ταόῤαξίτηε; σογαρατα (86 Οτεεὶς ἰὰ ΗΕ. ἰν. 9), ὙΒΙΘΒ ἴδε 
ἰαπιὰ πον μδά. ὅ5:6 ἴεν. ΧΧΥΪ. 34, 35- 

8. 15 γρμουει]) 15 ὍΘΟΟΣΩΘ 85 8 Ὀοτηδἴϊο. ΤῊΪς δηᾶ (ἢ ποχὶ 
ναῖβα ἰῃ ἤραυγαῖίνα ἰαηρσιᾶρα ἀδβουῖθα {π6 16 5} ῬΘΟΡ]6, ἃ5. Βανίησ 
Ῥτουρηϊ ἀροη 1156} ᾿πτουρὶ βίῃ ἀπά οοηβεαιεηΐ παίϊοηαὶ ἨυτηΠ]]ατίοι 
{με οοηΐετηρί οὗ 4}1 ἰῖ5. πεῖρῃθοιγβ, Ὑνα}]Ὲ 11 15 Ῥαϊμί]  σοπβοίουβ οἵ 
1ϊ5 ΟΥ̓ ἸΡΟΤΩΣΩΥ (σοτήραζα ἵν. 21). 

9. «1.6 και αοτση τυοραφγζε{.}} (Οοτηρασγε 15. χὶν!]. 1. 
Ο Ζογά, ὀελοία ὅεε Ἰηϊγοάποίοτυ ποία ἴο σμαρίβυ. 
10. 2ἰδατα»"] ᾿ππεγα!γ, ἀεείγαῤἑε, ῥγέείοιες. 
ἐλε λεαίλενε δμέσεγεα ἑγεέο ἀξν' δαμείαδα»} ὙΠοβε ψὯο ψγετε ἰογί ἀἄθη, 

αἱ ΔΩΥ Ταῖθ 85 Ὠδίϊοηβ, Ἔνεσῦ ἴο δηΐθγ ἱπίο ἃ τα]ρίουις σονεηδηΐ σγῖιἢ 
15.868] (6.0. Ατηπιοηϊῖο5 ἀηα Μοδθὶίθβ, Πεαϊ. χχὶ!. 3, 4), πονν, 85 ρασῖ οἵ 
[86 ἱηναάιϊησ Ποκῖ, δηϊεγοα (ῃ6 νεῖν ΗΟΪΥ οἵ ΗοΪὶες ίοσ ρ᾽υπάοσ. Νὸο 
ὑγοσβα υτηὶ Πατίοη οσα]α θε,8]}] ἃ 7ενν ἴῃδῃ (Πϊ58. 

11. ΤΠ Ρβορὶβ ἢανε δΙγεδαῦ σίνεη ὉΡ [εἰν πχοβὲ νϑ] ἰδ Ὁ] 6 ροβϑθϑβίοῃς, 
ἴμδὶ (Π6Ὺ Παὰ ΗἰΠατῖο μοαγάβα, ἔογς Ὀγεαά. ὙΤῆρσα ἰ5 {πογείοσα ποϊῃϊησ 
Ὧον Ὀεΐναθη [6 δηά 5ἰδγναίϊοη, 

»ῃφαΐ] ἰοοὰ, Οομῃρατζε ποῖα οἡ ρφεαξ ἡὔράμε 76ἐν. χνὶϊ. 26. 



νν. 12---14.} ΤΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΘΈ, 1. 836ς 

3366, Ο ΤΟΚΡ, δηά Ἴσοῃβιαθγ ; ἔογ 1 δηλ ὈΘΟΟΠΊ6 ν]]6. 
ὟΝ 7» τ ποϊμίηρ ἴο γοι, ἃ} γε ἰδὲ ραβ85 Ὀγῥὶ θεΠο]ά, 1:5 

δηά 566 
1{τογα Ὀ6 ΔΩΥ͂ ΒΟΙΤΟῊ {16 Ὁηἴο ΤΩΥ 5ΒΟΙΓΟΥ,, ΜὨΙΟΝ 15 ἀοηθ 
ΠΟ τη6, 

ὙΒοτεν ἢ [6 ΤΟΒΡ Παίῃ δποιθα γπὲ Ἰὼ [ἢ6 ἀδγ οὗ ἢ15 
ἤεγος ΔΏΡΕΙ. 

(Ὦ) Ἑτοτὰ ἀρονα μαι ἢδ 5εηΐ ἔσχε ἰηΐο ΤΥ Ὀοη65, δηά [ἴ 13 
Ὀσδνδι οι ἀραϊηϑί {Π6ΓᾺ : 

Ης μαῖῃ βρτεαὰ ἃ πεῖ ἔοσ ΤΥ ἔδεϊῖ, ἢ6 μαίῃ ἰυὐτηθα τὴς 
Ὀδοϊ ; 

Ης Βαῖῃ στηδᾶβ σης ἀδθϑοϊδίε σμα ἰαϊηΐ 411 [ἢ ἄδγ. 
(ὦ) Τῇδ γοκθα οὗ ΤΩ ἘΓΔΏΒΡΓΘΒΒΙΟῺὴ5 195 Ὀοιηά ΟΥ̓ ἢ]5 «6 

Ὠδηά: ; 
ΤἬἼΘΥ τὸ στεδίῃεθα, πα σοτὴθ ὕρ ὉΡΟΩ ΤΩῪ ὩΘΟΚ : Πα Παίῃ 

ΤΩΔ66 ΤΥ 5. ΓΘΉΡΊΝ το [4]], 
ΤΠ6 Γιοτά δίῃ ἀεο]ϊνογθα τὴς Ἰηΐο Ζζ227 ἢδηᾶβ, 2 ογὲ τυλοηὲ 

Ι[δτὰ ποῖ δΔ0]6 ἴο σῖδ6 ὉΡ. 

ἐν γεϊευς ἦε τοι] Ἰιϊοσα!γ, ἐο ὀγίμρ δαοΐ 456 17,2. (ΟὐΟτΏρδσα νεῦβος 
16, 19. 

᾿ ὃ 20»γ4] Οοτηραζα ἱπίτοάμποίοτΥ ποία ἴο σΒαρίευ. ᾿ 
14. Ἴμε Ὀερϊπηΐϊην οὗ (ῃ6 δεοοῃὰ βεοϊοῃη οὐ ἴῖμ6 οἰδρίεσ. 5668 

Ἰη γΟΔυς!ΟΥΥ ποῖθ. 
79 1: ποέῤῖΐριρ' ἰο γο] ΤὨϊς ἰ5. δἰτηοβέ σογίδ ΠΥ τῖρῃῖ, δἰ Ππουρἢ (ἢς 

οα5 ἤανα δ͵]50 Ὀδθῃ ἰγδηβὶαἰϊθα 85 ποῖ Ἰηϊεσγοραῖϊνο, εἰἰῆοτ, Ζοοξ πο 
ογε γο"7, σεἶϑές, οὐ, ὉΥ͂ ἃ 51 ΒΥ αἰβεγθηῖ σεδάϊηρ οὗ ἴῃς Ηδρ., 7 σαὔιγέ 
αὐ γοτέ, εἰς. ΤὨῖ5 Ἰαιίογ βθαπὶβ {παὶ ΨὩΙΟ. ννὰβ. ΟΠ ρΡΊΉΠΔΙΠῪ ΓΟ] οσσεαὰ ὉΥ 
ἴ16 Θεριυδρίηΐ, Πο56 τοδάϊηρσ Ποὺ ΠΟΥΤΟΝΟΣ 15 Οὔβοῦγα. 

18. 2 γον αὀουε] 1.6. ἴτοτη ἤδανβῃ. 
ἐξ 2γευα είά ἀραΐ:51] 1 Βα π6 1}. 
ἀξ λαίᾷ ςῤγεαά α πεί 707 »1}) χε] Ἐογ ἔπε ἤριχσα σοτήραζα [εσ. 1. 24. 
ἐμγρεα »ιέ δα] ΤὮε τηείαρθοσ το ας ησ 5 σοπεπιρα (566 ΝΟΥ, 3). 

ΤἼδ Ρθορὶα ἂῖς ἀπνθηῃ Ἰηἴο ἃ σογῃθῦ, δηα ἤθη (86 ΨΔΥ 15 ὈΪοοϊκεά, δηά 
1Π6Υ ἀγὰ Ὠεδάθα Ῥαδοΐς. 

14. ᾿ς δορα) Τῆς ΗδΡ. νεῦῦ οζσουσβ ἤδγα ΟἾΪΥ, δῃά ἔφησε (ἢ6 
56Π56 5 ποῖ αἱ οσοτίδίη. ΤΏ Εν. ΒοΥΈΝΟΥ 15 ῬΥΓΟΡΔΌΪΝΥ σοττεςῖ. ΤΠ6 
τηϑη το] 515 οὗ [86 ΡθορὶἜβ ἃζὲ ᾿ἰκεπθαὰ ἴο 4 σοπιρ]οαϊίΐοῃ οὗ οοτάϑ, 
Δίϊδομίηρ ἃ γοκα οἡ ἴμε Ὡξοὶς οὗ ἃ Ὀεαβί οὗ Ὀυτάδῃ, δηὰ Ἰκεερίηρ τἴ 
Βοουγα 1 115 ΡΪδοθ. (οσωρᾶσα οί οὐ “"Ῥοῃάβ ἂπὰά γυοϊεβ᾽᾽ οὗ Τεζ. 
ΧΧΥ]. 2. , 

τυγεαίλεα ὑνὶδιεα ἰορεῖῃεσ, 
9 2411] ἰλΐθγα!γ, 29 σίμεηιῤξέ. 
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466 ΤΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΘ, 1. [νν. 15---17.Ψ 

(Ὁ) Τῆθ Τιοτὰ μά ἰτοάάθηῃ ὑῃάθγ ἔοοϊ 411 ΤΥ τΡιΥ 
γι67: 1ῃ. 1ὴ6 τηϊάϑι οὗ τὴ : 

Ἧς Βαῖῃ οδ]]δὰ δὴ Δ55Ὲ ΠΥ ἀραϊηθῖ ΤηῺ6 ἴο ΟΥυΒἢ ΤῊ 
γουηρ τηε πῃ: 

Τῆς Τιοτά μαῖῃ ἰτοάάξῃ {π6 νἱγρίη, [η6 ἀδπρηζεσ οὗ [πα δῇ, 
ας π 8. ΜΙ] ΏΘΡΓΘΒ5. 

(Ὁ) Ἐὸογ {μεβεὲ δάσιρς 1 Μ6ῈΡ ; τη εὐα, τῖπα ἐγε τυη- 
ποῖ ἀονῃ τυ ταῖου, ; 

Βεοοδιιβα τῆς σομπλίοσζοσ ἴμδΐ τἀομία τα] να ΤΩΥ 5011] 15 ἴᾺγ 
τοῦ ἴΏ6: ᾿ 

Μνγ οΠ]άγθη ἀγὰ ἀεβοϊδίθ, Ὀθοδῖιβα [ἢ 6 ΘπθΩΥ γεν] θά, 
(8) Ζίοῃ βρτεδάειῃ ἔοσίῃ μοῦ μαηάϑ8, σχα λέγ ἐς ἤοὴ 6 ἴο 

οσομηΐξοτί ΘΓ: 
Τῆς ΤῸΟΒΡ μα σομητηδηαρθα σοηοογηϊηρς [οοῦ, ἑλαξ Ἰηῖς 

δΔάνουβατγιος σὐομίζ δέ τουηα δουϊζ ἢϊπ : 
76 ιβα]θηλ 15 ἃ5 ἃ ΓΘ ΒΙΓΌΟΙΙΒ 20 7), ΔΠΊΟΙρ {Π 611. 

16. δαί ἐγοααῖρε τεγ6127 ζοοὗ αἴ »εν τεῖρλέν ρι622] ταῖῃοσ, Ἡδθ τπδᾶθ οὗ 
80 δοοουπῦ 811 ΣῪ ΒΌΣΟΙΡ᾽ 0068. (οτήρατῖα 5. οχῖχ. 118, ἡ ῇογο [ἢ 6 54π|6 
ννοτά (““Παϑὶ ἰτοάάθη ἀονῃ,᾽" Εηρ. ετβ.), 5σῃου ἃ Ὀ6 τοπάογεά δας 
»ιασσ ράξ οί Τῆδ νοῦ Ἰηθδῆϑ ῬΥΟΡΟΥΥ ἴο || πρ, δηὰ ἤδησα ἴδαῖ 
ΠΟ οδη Ὀὲ εαϑιϊγ δ, ΟΝ 5. Θαϑν ογζηυείρ σά, Ὠδτε, ε.σ. ὮΥ 
(16 Ομαϊάδεδῃβ ψμθη (ΠΟΥ͂ ἅτ ῥἰδοθαὰ δ5 1 Ψψεσα ἴῃ ἴδε ορροβῖϊς 
5086. 

λαίᾷ εαἰἰραῖ αν απεογιδ]}} λαίᾷ Βατητηοπθᾶ 8, ΒΟΊΘΣτ ΔΕΒΟΣΩΌΙΥ. ΤΉΪς 
15 ἴῃς. οΥγά  ΠΔΥῪ ΔΡΡΙϊοδίίοη οὗ [86 βυρβίαηϊηνα, ψῃ]οἢ ῬΥΪΤΔΔΥΠΥ τηθϑης αἢ 
αδῥοϊγέφα ΖἼ»16 αὐιὰ ἤξῆςα ἃ σοέσηεγε ασϑερεδέν, οὐ Κεσίζυαί. ὙΠ ἐδϑῖνναὶ ἰ5 
ἴὺγ 106 ΘΠΘΙΩΥ, δηά {παῖ ΏΙΟΒ 15 ἴο Ὀ6 Τσο]ουχαϊεα, [λ6 ονεσίησον οὗ 
(Π6 ἤονεγ οὔ ἴπ6 [6νν]5 ἢ. ΑΥΤΩΥ. 

λαίλ {γοσά...} Ἀδὰ Ὁτοάάθῃ [Π6 110 ὈΥΘΒΕ 70. [0 νἱγρῖι ἀδοκο Σ 
οὕ Φυάδῃ. ΕῸΣ 2γεασϊΐμο ἐἦέ τουΐϊκεῤγέδδ, ἃ5 ἃ Ῥῆταβα ἴο ὄδὄχρσεββ ἴδ6 
ψγαῖ οὗ ἀοά, οομηρατα [5. ᾿χὶ. 3; Εδν. χὶν, 19, ΧΙΧ, 15, δΔηα ἴογ 2ἠέε 
υἱγρρῖρ ἀατρλίεν ὁ γμάαἦ, Τ7ετ. χὶν. 17. 

16. 200» ἐάσεε ἐλί,.9.] Τῆς Ῥασίίου ασβ σε πεδγϑεά ἴῃ (6 ᾿αςὶ ἴἧτες 
νοῦβ65 ὀρθὴ δραΐη ἴΠε βοοάραίεβ οἵ ἰθᾶγ5. 

γ11215 ἐγ6, τηΐμ 4)6) ΤὨϊβ σερεϊ το 15 αυϊῖα ἴῃ Θγετιϊδ ἢ 5 βιγῖε. 
Οοπῖραγα Γ6γ. ἶν. 10, νἱ. 14 (απ ἀραίη, νἱϊ!. Στ), χχὶϊ, 20, ΧΧΙΙΣ. 28. 

γγηῖ716 6γὲ γερηπείλ ἀἶστυγε το τὐαζε 7} 866 111. 48, δῃὰ Ἴοοιηραᾶσγε ἴῃς 
ῬὮγαβα ““ἴο ψγεερ ομδ᾽β ἐγεβ ουΐ.᾽" 

γείϊευς νι» σοι] (ΟΟΠΊΡΑΓΤΟ νοῦ. 11. 
117. “ῥγεαάείά “ογέλ λὲν λαμαϊ] ἴῃ βυρρ!οαΐΐοη. (Οοϊηρατε Εχοά. ἰχ. 

20; 1 Κίηρϑ νἱϊ!. 38, εἴς. 
ἐλαΐ λὲς αὐνέγσαγίες σλομία δὲ γομα αὐομξ ἀξ] ὉΒΟθΘ ὙΠΟ ἃΣΘ δϑουξ 

τσ ΔΙΘ ὨΪΒ 8διάΥΘΥΒΑΣΊΘΒ. ΤΠδ πεὶσῃρουτίηρ ἠδίϊοηϑ ἰοοῖς ὑροη [εἐπὶ- 
ἡ 6 δῖ οὔοβ Ψ] ἢ δμαῖτοα, δηά, δἃ5 (ΠῈ ἰαϑὶ ψογάβ ὄἌχργεββ, ψἱιἢ σοῦ- 
εἰωρῖ. 



νν. 18---22.} ΤΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΘ, 1. 267. 

(Ὁ Τὴ ΤΙῸΒΡ ἧς Πρῃίεουβ ; ἴοσ 1 ἢᾶνε τε ]]6 ἃ δρδιηβὶ 
Ὦ15 σοιησηδηατηθηΐ : 

Ἡδαδτῦ, 1 ῥργδυ γοι, 811 ρῬθορίθ, δῃᾷ Ῥεῇῃο]α ΤΩΥ ΒΟ ΤΟΥ͂, : 
ΜΥ νἱτρίηβ δῃηά ΤΥ γουηρ' ΠΊΘ ἢ ἃΓ6 ΡΌΠΕΘ Ἰηἴο σΔΡΕΝΠΥ. 
) 1 «116 ἀ ἔοτ τηγ ἰονεῖβ, ὀψέ (μεν ἀεοεϊνβά τη : 
ΜῈ ργιθϑίβ δηά στηΐης 6] ἀθὺβ ρᾶνα ὉΡ ἴΠ6 ρῇῃοβί 1ῃ ἴῃς οἰγ, 

ὙΏ116 πον βουρῃϊ {Π6ῚΓ τηϑδί, ἴο στα] ϊονα {ΠΕῚΓ 50 0]5. 
(Ὁ) Βεμοϊά, Ο ΓΟΚΡ; ἴογ 1 ὧηε ἴῃ ἀἰ5Γ655 : ΤΥ ὈΟΤΕ]5 

Δ16 ἰτου] 6 - 
ΜΙίηδ Ποαῖὶ 15 [υὑὐηθα ΜῈ ΠΩ ΤῺ; [ῸΓ 1 Ὦᾶνα ρτ ΘΟ  5}Υ 

ΤΕΌΕΙΙΕά: ; 
ΑΡτοδᾶ ἴπμ6 ϑνψογά Ὀεγεανείῃ, δ μοσηθ Ζἦεγέ ἐς ἃ5 ἀθαίῇ. 
(Ὁ) ὙΤμαν μαναὰ Ὠεαγὰ [Πδὶ 1 51:08; 2676 ἐς ΠΟΘ ἴο σοπ- 

ἰοτῖ τὴϑ: 
ΑἹ] τηΐηθ δῇθσηϊθα ἤᾶνα ἤεαά οὗ τῶν τοῦδ]; [ΠΘΥ δῖα 

ρ᾽δὰ τῃαὲ του ἢδςὶ ἄοηθ 2: 
Του ψ}1 ὉΠππρ ἴῃς ἄδν Ζλαξ ἴῃου Παβὲ οδ]1εα, δηὰ πον 

5}4}1 6 ΠπΚ6 απο σῇδ.. 
(Ὦ) 1Ιμεὲ 411 {πεῖγ νιοκοάηθϑϑ οοτης Ὀδΐίοσο [ἢ66 ; 
Αμάᾶ ἀο υπΐο [Πεπὶ, ἃ5 ἴοι μαϑὲ ἀοηδ ὑπΐο τὴ ἴῸγ 81] Τὰ Υ 

ἘΓΔΏΞΡΤΙΘΒΘΙΟΏΒ : 

18. 7 ἄαστηνε γεδεϊία ασαΐγδὲ ἀΐς εογε»αηπαάρ,} ΤῊϊς σοηζοςβϑίοῃ οὗ 
β'ἢ 15 Δῃ δη[οἱραϊϊοη οὗ πὶ ψ ῃϊ ἢ ἰ5 50 ρσοτηϊηθηΐ ἴῃ [ῃ6 ποχί ομαρίωσ. 
(ογῆρδζο, ἴῃ ἴῃς ποχῖ νϑῖβα ὈῬᾳϊ οπα, “1 μᾶνο ἘΠ ΟΊ ΒΥ σε ρε]]16α."" 
2406] ὌΘΟΡΙΘΒ. 
19. 20» »ν συε75] ἴο γῖν ἰουεν:. 
29 γείΐευε ἐλεῖγ φονε.5] (Οτήρατεα νοῦ. 11. Ὅηδ ϑερίυαρσίηε δΔἀὰ (δαὶ 

ὈΠΏΘΟΘΘΒΑΥΙΪΥ, 85 ἰΐ 15 βυ βη οἰ ΘΏΓΠΥ πηάδοτοίοοα ἔχοπι ἴῃς σοπίοχῖ), αηα 
)ρηρ»α τὲ μοί. 

20. γεν ὀοτυε} τῖἢ6 νἱῖα] ρατγῖβ (5ρϑοῖ]γ 6 ἢδατί), αἃ5 ἴΠ6 5θαΐ οὗ 
16 εἸηοί] ὁ}. 
Ἶ αγέ ἐγομόίφ41 Ἰἰζετα ΠΥ, γε γε, ἐγβανισά (Ἰ βοτγον);; ἃ βίσοησ 

τε. 
εἶν ζμ»ε) σδηποῖ τοβῖ, 5 υἹΟΙ ΘΠ ΕΠῪ ἀρίταϊοα, 
αἱ λον ἐδογε ἐς ας ἀφα }} Α.5 νἱοίδητ ἀδαίἢ ἰς ᾿πηπλϊηθηῖϊ ἔοσ ἴἤοςο 

Ψ)ο 5[γ δργοδᾶ, 50 ὄνθὴ ἴβοβθα Ψῆο τγοπχαΐη Ὑ  Ϊη ἀτὸ [ἰκὰ ἴο ἀϊο οὗ 
ἰλτΐῃα δῃα ρεβϑί]!]θησα. ὅ6ε Τοῦ. ἰχ. 21. 

21. ζ΄οιε τί ῥ ὀγ 70} ἐδοιε Ὀσι σοῦ. ΤῈ ἀν ἤεγε Ξροΐκθῃ οὗ 15 (ἢ ἄδῪ 
οἵ ρυῃϑηπιχοηῖ ἰοῦ Ππάδῃ, πὶ νἱεννεα 85. ᾿Ἰηνοϊνίηρ αἷβὸ {16 ρα βητηθηῖ 
οὗ ΠΟΙ ΘΏρτη]65. Τἢὶβ 15 βδῆθννῃ ὈΥ ἴῃς ἰαϑὲ ψοζάβ οὗ [ῃ6 νεῖβθο. (οχη- 
ΔΥΘ δεῖ. Χχν. 17--- 26, 1π ψῃοἢ ράβϑαρε 7 γιβδ]θτ δηᾶ [ἢ πεϊρῃρουχ- 

1ηρ' Πϑ[ΙΟἢ5 ἃ. 8]} αηϊτθα 1 [86 βάὴς ἤρτιτα, 85 ἀσ ἰκῖηρσ ἰῇ σοηγοη οὗ 
τῃς οὺρ οὗ Οοὐΐβ νγαῖῃ. ὁ ; 
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368. ΠΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΞ,; 11. Γνν. 1, 2. 

ἘῸΓ Τὴν 5 ὴβ ὧγ6 τηϑῆγ, δηα τὴῦ ἢρατὶ ἐς ἰαἰπξ. 

'ὍΗΑΡ, 1]. 1---22. Οοάλ᾽ν: γμάζργιόρές εῤοχ ἐδέ εν. 
Ζαγιομέαϊοη. δμῥίεαζολι, 

() Ηον Βαίῃ ἰῃς Τιοτά οονεγρὰ [ἢ ἀδιρῆϊεσ οὗ Ζίοη 
ΨΊ ἃ οἱουά [ἴῃ ἢ15 ΔΏΡΕΟΓ, 

“41πά οὐαὶ ἄονῃ ἴτοια ἤδάνϑη φρο ἴῃ 6 δαῦ [ῃ6 ὈεδυΥ οὗ 
[5186], 

Απηά τοηιει ει ποῖ ἢ15 ἐοοίδίοοὶ 10 (6 ἀἄδγ οὗ ἢϊ5 
ΔΏΡΕΥ! 

() ὙΤῇο Τογά μαίῃ βινα]ονεθα ἊΡ 411 [6 Πα ΙΔ Οἢ5 οὗ 
Τςοοῦ, ἀπ Βαῖῃ ποῖ ρῥιδά: 

Ης Βαίῃ [σόν ἀονῃ 1ἢ 15 ταὶ [Π6 κσοηρ μο] ἄς οὗ ἴδ 
ἀδιυρῃίεγ οἵ ΤΠ υ6Δἢ ; 

Ηδς Βαϊ ὑτγοιυρῃς ζάερε ἄονῃ ἴο [ἢ6 ρ»τουηαᾶ: δ6 Βδίῃ 
Ρο]]αϊεά τῆς Κιηράοτῃ ἃηά [6 Ῥγης65 ἱμοσγεοῖ, 

32. ,0» τὶ» σοἱοῖς αγὲ »ια!}͵) Ἰῇδ σοπῃοχίοῃ 15, 1 ἤανα δά σὰ 
Ῥυπιϑῃμηθηῖ. 0 δοιὰ ἴμδη ῥγοσεθά ἴο ἱηῆϊοῖ ἀροη [6 πὶ {ΠΕ τ 5ῃλτζα. 

ΓΗΑΡ. 11. 1--29. ΟΟΡ ΤΌΘΟΜΕΝΤΒΕ ΡΟΝ ΤῊΕ ΟΙΤΥ. ΓΑΜΈΝΤΑ- 
ΤΙΟΝ. ΒυΟΡΡΙΙΟΘΑΤΙΟΝ, 

ΤὨϊ5 σΠαρίοσ τᾶν Ὅ6 συράϊν!ἀοα 45 [Ὁ]. ον 5. ίεῖβεβ [--Ἴο ἀσϑοῦδα 
ἰη ἀεία!] [6 Ῥυῃὶβητηθηΐ δεηΐ ἀροὴ [Θγυβα θα, 11--- 7 θαννα} 186 5Ξ8πι6 
τορεῖμοσ νὰ [86 γα! οὗ (ἢ Ἰοοϊκεῖβ οὐ, 18, 19 ς84}} Ὡροη [δε ΟἿ ἴο 
δαάγοθς Βοσβοὶ ἴο ἀοάᾶ, δηά 20---22 φοἾνοϑ τι.5 ἴῃ6 ΞΡ] ]οαἰϊοη ὶοὮ 5ἢς 
ΔΟΟΟΙΙΠΡΙΥ οι, [Ι͂Ιἢ (ἢ15 σμαρίεσ ψὰ ἤᾶνε Ὡοΐ ΘΙ ΠΏΡΙῪ ἃ τεπεσοὰ 
βείηρ ἑοτίἢ οὗἁ τηΐϊβευῖεβ, Ὀὰϊ γαῖ μεν [ἢ6 βαπια νἱανγεά ΠΟ τόσα ἴῃ ἴδ6 
Ἰρδὶ οὗ ἃ ἡυάρτηεηϊ βεηΐ ἔγοτῃ (οί, δῃὰ {πογοίοσε 85 [ῃ6 σοῃβεηπθηοαβ 
οἵ 5ἴη. 

1. 21οτ0Ὁ] 8:6 ποῖξ οῇ Ἵἤδρ. 1. 1. 
λαΐᾷ.. εουεγεα] ἀΟΙὮ.. ΟΟΥ̓́ΘΣ. : 
2λε ὀεαμέν ὁ 45» γαεί Ῥοββίθὶγ (ῃς ΤειΏρ]6, 85 ἴῃ [5. |χῖν. 11, Ὀπῖ τῆοσς 

παΐυγα γ, [Θππιβαίεπι ἢ οσβα]. 
ἀὲξ γοοξείοοἑ  Ἦδτε ἀραϊῃ εἰϊδον [6 ΟΕ οὐ [86 Τοιρ]6 ΤΉ Ὅκε τηδϑηῖ, 

ΟΥ̓ {πἰγάϊγ, [Π6 αὐὶκ, ἡ ΒΙΟ 15 δοιῖδ!ν ο4]164 (οὐ ““[οοἰβῖοο]" ἴῃ σ (σοι. 
ΧΧΡΙ. 2. [ἡ Ῥ5. οχχχὶϊ. 79) (6. ψοτγά βθδϑπὶβ ᾿ι5εα οὗ (ἢ6 βαποΐυδτη (σοτ- 
Ῥᾶγα 15. Ιχ. 13). : 

2. λαῤίῥίαξίο»}] ὙΠ νοτγὰ ἰβ (μαϊ ψῃ]οἢ 15 δε ἴοσ ἴῃς ἄτερ 
αηα ραβίυσγα ρτοιπηᾶβ οὗ βῃβρῃεγάβ, δηά (ἢπ|5 σείογς ἴο ἴῃς σου ρματῖα 
οἵ Τυάδθα, ἃ5 ορροβξβά ἴο [ἢε ἐογίγθββϑβ, " βίο  9᾽, (μαῖ [0] ον’. 

λαΐά 2οϊῥρίοα) ἘΒγ τἈεὶν (411 1μεν μάνα δε ἀερτνοα οὗ τπαὶ Ξαπ Ὁ 
ΏΙΟΗ μὰ85 ὨΙμποτίο Ὀθθη {μοὶ οματαοίεσ. Οοιωρασε 5. ἰχχχῖχ. 30, 
ν Βεγε {μ6 οὔρίηα] νυοσά (“" Βαϑῖ ργοίαηθα ᾽᾽ ἰδ ἴῃ βδαπηβ 88 Βεῖα. 



Φ νυν. 3-- 6] ΓΠΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΘ, 1]. 369. 

(Ὁ) Ηδε μαίὰ ουΐ οὔ ἴῃ ἀζς ἤξτος δῆρεγ 4}} [Πη6 οσῃ οὗ 3 
1ϑγδεὶ: 

Ηδς μαῖίῃ!. ἄγαν δδοὶς ἢϊ5 τίρῃϊ αηάᾶ ἔγοτα Ῥείοστε [ῃ6 
ΘΠΘΙΊΥ, 

Απά με Ὀυτηθά δραϊηδὶ [Δ οοῦ᾽ {|κὸ 4 Ηδτηϊηρ, ἄγε, τολίοῖ 
ἀενουτείῃ τουπηα δου, 

(“ἢ ΗἜἪ Βδίῃ. Ρεηΐ ἢἰ5 ον Π|κ6 δὴ δῆξίωγ : ἦξ 5(ὁοἄ τος 
ἢϊ5 Πρῃϊ Παηά ἃ5 δ δάνεγθατσυ, 

Ἀπὰ 516 ν 41} ζλαξ τὐόγέ Ρ]αϑαηΐ ἰο ἴῃς 6Υ6, 
Ιη ἴῃς τἀθογηδοὶα οὗ (ἢς ἀδιρηϊεσ οὗ Ζίοη: πα ρουτοᾶ 

οὔξι ἢ15 ΤΥ {6 ἢγα. 
() ὙΤῇρ Ιοτὰ νγὰβ 45 Δ ΘΠΘΙΩΥ : δ6 Πα, 5 γα] ον α ὕρ ς 

15ΓΔ6],. 
Ηζς μαίῃ βινδὶ]ονγθα ὉΡ 411 Π6Ὶ ῥα ῖδοθϑ: 6 δίῃ ἀεδβίτογβά 

Ὦ15 βίγσοῃρ Πο] 5, ' 
Απά δίῃ ἱηογεαβεᾶ ἴῃ τῇς ἀδιυρηζοσ. οὗ ΤΔἢ τουχηϊηρ 

δΔη Ἰατηδηϊδζίοηι , 
Ὧ) Απά δ Βαιίῃ υἱοϊθηθν ἰαΐκθη. ἀαναὺ ἷ8. τα ΡΘΤΏΔΟΙΘ, 85 ὁ 

8. αἱ] ἐλε 2072] ΘΥΟΥΥ͂ Δ071, ΕΥΘΥΥ τα δῃ5 οὗ ἀδίδβηςθ, ἴῃ Βογῃ Ὀεΐῃσ 
[ἢ σγιρο] οὗ ρονου. 

,17}1ὸὲ ἀαέὰλ ἄγατο» ὀσεξ Δὶς γίρλέ λαμ] Οὐνδά μας νι άταννῃ Η5 αἱὰ 
ἔγοτῃ Ηἰς ρεορὶδ. 

ὀιγπεά ἀραϊμοΐ σαεοδ] ὀμγημεα ϑιαιᾶβυ σεοὖ,. Ἡϊξ οδττῖες ἀεβισιοίίοη 
1ηἴο (ῃ6 ἢεδατί οὗ [6 παίϊοῃ. 

4. εὐὰ ἀὶς γῖράξ λαμα] ἴῃαϊ νΒϊο ἢ μᾶς ὨΠΠογίο 'Ῥθθη (6 σγαροὶ οὗ 
Ἡ! 5 Πεῖρ. 
αὐ ἐλαΐ τοεγε 2͵σαφαμἢ}] ΤῊΪϊΘ ϑυρρεθία ροβθοης ΟἾΪΥ, μογοδβ ᾿ηδηΐϊ- 

τηαίς (Πἰπρθ ἂῦὲ ἀουθ1]655 τρθδηΐ ἃ5. γγΧῈ}}. Ὑπμογείογεο, τὰ δὰ Ὀσοβῖ 
ἰγδηϑίδία σέ ἐλαέ 88 2ίφαςαρέ. 

ἐπ ἐλε ἑαῤεγηπαςίε...1 ΤῊΪ5 Ὀεϊοηρβ ἴο ἴπὸ [ηϊγά΄ ἀἰνίδίοη οὗ [Π6 νεζγϑβε, 
δηά τπογεΐοσε πεσε 5ῃου]ὰ Ὀὲ ἃ βίορ δἴϊτεγ φγ2έ, ψν 116 τΠ6 οοϊοη οὶ 
(οἸ]ονν5 " Ζίοῃμ᾽ 5βῃου]ὰ 6 χϑπγονθά. 

ἐαδεγμαεε] ἴμ6 οἰςγ, ἀαυρηϊον Ὀεΐηρ, 45-15 αἀϑυαὶ 1 δ ἢ ἃ ΘΟΏΠΘΧΊΟΏ, 
84 πουῃ οἱ τυ τυ 6. 

ὅδ. ΤΠδ 5Ξἴορβ ἄο ηἠοῖΐ δοοοσά ψ ἢ (Π6 τ[Ὠτεοίο] ἃ ἀϊν᾽βίοη οὗ [Π6 νϑῖβο, 
5 τἱρ ἢν τάδ ἴῃ ἴλ6 εχ ἀρονθ. ΤῺ Ηδρ. οπ. [6 οἴδοσ μαηά ἱς 
ΠΟΥΣΘΟΙΥ σἰορρεά. 

ἀξ» ραΐαεές... λὲς τίγοηρ λοϊαἢ Ταετετηϊδῆ, ἴθ (η6 ΌΥΙΘΥ σᾶβ6, νγᾶὰ5 
ΚΒΙηΚίηρ οὗ [Π6 οἰ, ἴῃ [Π6 βεοοπα οὗ (ῃε6 ρξορὶς δἱ ἰασρὲ; βεηςς ἴδε 
σμδηρα ἴῃ (πε ρεπάογ οὗ ἰῃῆ6 ῥγοποιῃβ. 

γον γρΐηρ αμαὶ αγιεμέαξο}1)} ργοαρῖσ αμαὶ τησοαρῖρρ, ἰῇ ὸ ἀγα ἴο Κϑδερ 
ΠΡ [86 5᾿ τ} 1] τὶ οὗ [Π6 οτἱρίηδὶ νογάβ, τ ἰσ ἢ ἀγα σα δίαπενεβ ἔτοτα ἴῃς 
δῶτῃο τοοῖ, κα οὖσ ἐγζόμέαξονἤ πὰ ἐγομόζε. 

δ. Το ςοπιραγίβοῃ ἰῇ [86 δαυοσ ρατί οὗἉἩ ἰῃς νεῦϑβ, 85 1ΐ βίδῃβ ἱῃ 

ἸΕΚΕΜΙΑΗ 54 
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77 ἐξ τοῦ7ῦ8 97 ἃ δατάβη : 6 μαίῃ ἀδϑίτογε ἢ15 ρΙδοθβ οἵ 
106 Δ5ΞΘΙΏΌΙΥ: 

ΤἼΘ ΙΟΚΡ Βδίῃ οδυξοᾶ [ἢς 50] πη ἔδαϑίβ δῃα σα δ 5 ἴο 
06 οτροίϊδῃ ἴῃ Ζίοῃ, 

Απα μαῖ ἀδϑριβεὰ ἴῃ {6 ᾿παϊρπδίοη οὗ 5 δῆσοσ τῆς 
Ἰηρ δηά (Π6 ργδϑί, ! 

(Ὁ ΤῸ Τοτά μαῖῃ οδϑὶ ο΄ 15 δἰἴασ, ἢ8 μαῖῃ δρμοττοά 
Ὦ15 580 Δ ΓΥ, 

Ἧς μαίῃ ρίνβ Ὁ} ἱπίο ἴῃς Ὠδηά οἵ [με ἐπειὴγ ἴῃς νν4]15 οἵ 
ΘΓ Ραϊδοαβ; 

ΤΠΘΥ μαναὰ τηδᾶθ ἃ ποῖβθ ἴῃ ἴῃ6 ἢουδ6 οὗ ἴῃ 6 ΟΡ, 45 ἐπ 
1η6 ἄδγ οὗ ἃ 5οἸθίηη ἰβαϑβί. , 

(ΠΠ) Τῆς ΓῸΒΡ δίῃ ρυτροβθά το ἀδβίσου [16 ψ}} οὗ ἴῃς 
ἀδυρμίογ οὗ ΖΊοη : 

Ης Βαίῃ ἰτεϊομεα ουὔϊ ἃ 1[1η6, 6 δίῃ ποῖ νι μάτανγῃ ἢ15 
Βδηά ἤογῃ ἀεβίσογιηρ : 

ὙΤμογείοσα ἢ6 πηδᾶς [(Π6 σαηγλρατί δηά {{ὸ γγ1ὰ}} ἴο Ἰατηεηΐ ; 
[Π6γΥ Ιαηρσι ϑῃδα τορεῖῃου. 

(Ὁ) Ἠΐξτ ραΐθϑθ δῖα δθηκ Ἰηἴο [6 ρτουπᾶ; 6 πδῖῃ 
ἀεξογεά δη6 ὈΓΟΚδὴ ΠΕΣ ῬΔΓ5: 

Ηδῖ Κιηρ δηα ΠΟΙ ᾿γησθ5 276 διηοὴρ ἰἢ6 (εηῖ]65 : [86 
ΙΔ 25 ΠΟ γ107γ6; 

Ηδῖ ῥσορμείβ 450 Πῃᾶ 0 ν]βίοη ἔτομι 6 1,.ΟΚΌ. 

[6 Επρ, , εῖ5., 15 οὗ {ηε Τειρ]ε (ς 4116 ἃ 16 Ζαδεγρεαςε) ἴο ἃ Ρ᾽δαάβυγε 
Ὀοοίῃ ἴῃ ἃ ραγάβθη, δῃηὰ (15 15 ρεῆδρβ ἴῃς τηοβί Ὡδίασαὶ δεῖξε οὗ ἴῃς 
116Ὁ., ἀἰπουρἢ 10 ᾿δανθβ βοιμοῖίησ ἴο Ὀὲ βυρρ]δά. 1ὲ νὰ ἴδκε ἴδε 
τοσα ᾿1ἴογα] ας ὦ σαγαξη, “ὰ σοὶ (πῸ τδουρσῆς ἰῃαὶ [6 Το ΡΙῈ ννᾶϑ 
εἰεβδίσογβα δηά ὑσγοόίκδῃ ἃρ ψΊ 8ἃ5 ται οἢ Θᾶ56 ἃ5 ἃ ραγάδθῃ {πδαὶ μδά (δι]οὰ 
ἴο ΡΙβαβα 15 οὐσῃθσ. Τπὸ ϑερίπδρίηϊ, τϊσγεδάϊηρσ (ῃς ΗδΌ., Βανε “"“Απὰ 
ἢδ 5οδίίεγεά ἢΪ5 ἰαοσηδοὶα ἂς ὦ οἵγε". 

λὲς δίαεος οὕ 124 αφϑερεθ }} ἀς ἔοΒνγ 818. ΤῊ βάτὴς ψοσζὰ ἴῃ ἴδε Ἡεῦ. 
α5 ἰῃδΐ ψὨΙΟὮ 15 ᾿πτ  αἀἸδῖο ] Υ αἰεγνγαγάς σοηἀεγεά σσζσηξς ας. ὙΒεσε 
γνοσα ἴἢ6 Δηηῖα], 85 [6 σαόδαζάς ἴῃς ΚΙΥ, ΒΟ] Θλη 1165. 

1. ἀεν' αίαςε5) 47 ἀξρὰ ὀτίδαῖπρς, δοοοτζάϊηρσ ἴο ἔπ ῬΓΙΓΩΔΤΥ͂ πιθδη- 
ἴησ ἊΝ [86 νοτὰ, ΜΣΟΒ, 85 ἴμς οοηϊεχὶ 5116 5 15 Ὦε͵α, τοΐθτϑ ἴο τὰς 
ΓοΏΡΙΕ6. 

8. " ΗἾἼὲ λαΐᾷ εἰγείελεα ομἕ ὦ 7197] Τῆα Τιοστὰ δδ5 υξοα 85 τους ἢ 
αἰβίοῃ ἴῃ (ἢ6 ἀδϑίγαςτοη οὗ [Π6 Ρ]δος, 85 ἃ ὈυΣ Δ εΥ σηθνϑ ἰῃ σοηκίσιοίοη. 

9. αγέ σωπί τηῖο ἐδε φγοι,α} Ὦδνα αἰθαρρεδσεὰ δ5 σοτῃρ]οῖεὶν 85 
1Ππουρἢ δοία}}ν συν δ᾽] ονγεὰ ἀρ. 

τάς ἑατὸ ἐξ πὸ 7107] ΤῊ ονεσγίῆγον οὗ 76γυβαϊθπὶ ἱηνοϊνεα πὰ 
ςεββαϊίοη οἵ [ῃς ἰδρα] τιΐαδὶ, ἃ5. [6 βδογίῆσεβ οουἹά ἢοΐ Ὅδ οαττθαᾶ οἱ 
εἰβεννιοτα. ᾿ ὌΝ ἈΠΕ Ψ' : 

4 
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(ἢ) ὙὍΠδ εἰάδσβ οἵ ἔῃ ἀδιρμίεσ οἵ Ζίοη 51:0 ὉΡοῺ [6 τὸ 
στουηά, αλπα ΚΕΕΡ 51:|6ῃςα : 

ὙὝΠΟΥ πᾶνα οαδὲ Ὁ ἀυδὲ ΠΡΟῚ ἴπεῖγ μοαάβ ; {ΒΟΥ αγς 
εἰγάεα τ ϑῃηβεϊν 5 ψν1]} Βα ΚΟ ὁ1Ἡ : 

ΤΠ6 νἱτρίη5 οὗ Γδγυβαϊθη ἤδη ἄοννῃ {πεῖ ἢθαα5 ἴο [Π6 
στουηά. 

(3) Μίπε δγεβ ὅο [21] νὴ ἴθαγ5, τὴν ον Εἶ5 ἀγα (του ]6α, τι 
ΜΥ Ιἷνοσ 15 ρουτεά ὑἀροη [Π6 δαιἢ, ἔοσ ἴῃ6 ἀεϑβίσιοίοη οὗ 

τὴ6 ἀδυρῃῖογ οὗ ΤΥ ΡεορΙα; 
Βεοδυβο ἴῃ6 οΟὨΠάγθη δηάᾶ 186 διοκι ;ηρβ σοοη 1 [86 

βίγεοίβ οὗ [86 ΟἸ(Υ. 
δ ΤΉΕΘΥ 560 ἴο {Π6ῚΓ τιοΐμοῖϑ,  ΠΟσῈ ἦς σοσῃ Δπα 126 ὃ τ2 
γύμου ΤΠ6Υ ϑ'οοηθα δ5 [6 ψουπάᾶεα ἴῃ ἴΠ6 5ίγεείβ οἔ τῃε 

εἱ 
Ὑμεῦ ἐμεῖς 50ὰ] τνᾶβ Ρουτεᾶ -ουξ ἰηΐο {Π6}Ὶ τοῖο θ᾽ 

Ῥοβοτη. 
(Ὁ) μαῖ ΓΙ 5Π4}} Σ (αἶα ἴο τυιῖτηδϑς [ῸΓ (πδ6 Ὁ ἡ Παἱ 13 

Ζλίηρ᾽ 58.411} Κϑὴ ἰο ἴῃε6, Ο ἀδυρῃίογ οὗ συ βδίθτα 
ὙΥΒαὶ 5141} 1 βεαιὰ] ἴο ἴἢες, [Παΐῖ Ι΄ ΤΏΔΥ σοτηΐξοτξ ἴῃ66,Ὸ 

ν]Ι͵ΡΊῺ ἀδυρῃίεσ οὗ Ζίοη ὃ 
ἘρΥ τὴν Ὀσεδοῦ ἐς στϑαῖ |Κὸ ἴὴ6 566 : ὕἹήηΟ σδῇ 64] [Π66 Ὁ 

10. 774 εἰάζεγς οΥἹ 166 ἀαπολίεν οὗ Ζίο"] ἙΔΟΝ οἷἐν δηᾶ ἀϊΞιτὶοι μαά 
α τυ] ηρσ Ὀοὰγ οὗ (Π15 Κὶ πα, ὅδε τ ὅδπι. χνί. 4; 2 Κίηρϑ Χ, 1. 

“.εν ἦανε εαϑέ τ εἰμοί τονε ἐλεεῖν ἀξα:] (Οοἴώραγε 2 ϑδτ. χἰϊὶ. το; 
ἈΝ ΘὮ, Χο ᾿; ]0Ὁ 11. 12. 

11. Ἡετε Ῥερίηβ ἴῃς Ἰατηθηϊαίοη οΥὰσ Ζίοη᾽ β οοηάϊτίοη, ἐχροβεᾶ ἴο 
(16 τη ΟἾΚΟΙ οὗ ΠΟΥ Θη ΘΠ) 165. 

22}, δοιυείς αγέ ἱγοιόίε41 8856 Ὠοΐεβ οἢ οἤδρ. 1. 20. 
75.) 4707 ἴς ομγεα ῤοκ 1.6 εαγ}} Τὴ ΠΙΝΟΥ γα Ἰοοκοά ὍΡρου ἰῃ 

σοϊησοι ΜΠ ἴῃς τοϑὶ οἵ ἴῃς νἱϊαὶς δ5 (6 εθαὶ οἵ [6 δτηοίΐοῃβ, δπᾶ 
ἤεησα ἴΠ6 εχργθϑϑίοῃ ἰῇ [η6 ἰεχί σροσοὶν ἀδηοίθβ βίγοηρ δηᾶ ραϊηζαὶ 
ἐχοϊϊετηθηῖ. 

2.ε ἐἰδείγμοΐϊορ οὗ 116 ἀαιρἦζν οὗ γι»  εοξίε] 88 ποΐβ οἡ 2σδεγηαεῖε, 
νεῖ. : 

15. 0701 ἢ τυῖ»6] ἃ σθῃ γα] ἀοϑιρτιδίϊοη ΤῸ 5ο] ἃ δπᾶ 1χυϊὰ ἐοοά. 
13, σἀαδὶ 7 ἑαξζέ ἐο εοΐζρόδς 707 44] ταϊῃοσ, Β.8111 τον ἴο [1667 

ΤΠ Ῥτορδεῖ οδϑίβ δῦουϊ ἔοσ βοῖὴβ βοχί οὗ χχθβδβαρε οὗ οοῃγίοσί, (ῃδί ἢ6 
ΤΏΔΥ ὈΘΑΓ ἴο Γ γι βα οτη [ἢ ὮΕΥ ΒΟΙΓΤΟΥ͂,. 

ἐφμα] ἐζεη, εονεῤαγέ. “ Ἑσυα]᾽ 15 ποΐ εἰβενετε υϑεᾶ ἴῃ [Ὡς ἜΙΡΙς 
Ὧ5 ἃ ἰχδηβι(ἷνε νογῦ. 
γα ἤξε ἦε “4] σπἰϊου πιθαβισθ. 
14. ΕῸΥ ἴΠ6 δϑϑουίίοη [Παΐ ἴῃ (ἢϊ5 δηᾶ ἴῃ6 ποχί νϑῖβθ {6 δ ΠΟΥ 

τήαϊκοβ τα οὗ [ἢ6 Ῥσορἤβοϊθθ οὗ ἘΖεκίθὶ, 566 [ηϊτοάποιοῃ, 5886: Ἰὶ, 
ὃ 2 (4), ἀπὰ ἢ 3 (“)). 

24--2 
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14 

15 

16 

17 

(Ὁ) ΤῊΥ ρῥιορῃεῖβ ἢδνε βθϑὴ ναΐη δηᾶ ἔοο δῇ {ΠΙηρΒ ἔοσ 
[π66: 

Απά (ΠοῪ ἢᾶνε ποῖ ἀϊβοονεγεά τ[λϊ]η6 ἸπΙαυμγ, ἴο τη ἀναγ 
(ἢγ σαριϊνιν ; 

Βυῖ αν 566 ἔογ ἴΠ66 156 Ὀυγάδηβ δηᾷ οδιιβθ5 οὗ θδπίβἢ- 
ΤιΘη, 

(Ὁ) ΑἹ] παΐ Ρᾷ55 ὈΥ οἷδρ 2.22: μδηάς δῖ {πε : 
ἼΤἼΠΘΥ ἢ155 ἀπά ψὰρ ἰῃεῖγ Ὠδδά δἱ ἴῃς ἀδυρῆζοσ οὗ Τϑγυϑα- 

θη, σαγίπρ, 
7 115 ἴῃ6 οἷἷγ [ῃαὶ γηῶξ ο4}} ΤῊΣ ρεγεοθοη οὗ Ῥδαιῖγ, 

Τῆς ἸΟΥ οὗ ἴῃ6 ψο]6 θαγίῃ ὃ 
(8) ΑΙΙ τὰῖπα δηθιηϊεβ μαννα ὀρθηδα {Πεῖγ του δραϊηϑῖ 

ἴΠε6: 
ΤΠΘΥ ἢΪ55 ἀπὰ ρῃδϑὴ τῆς θοῇ : [Π6Ὺ 5δν, ε μᾶνϑ 5ννγ)4]- 

Ἰονεά Ζεζὺρ: 
ΟογίδίηΥ {Π15 ἡς (ὴ6 ἀαΥ {πμᾶὶ ψὰ Ἰοοκεᾶ ἔογ; ψα δᾶνε 

ἰοιυη4, ννγὸ ἢᾶν 56 θη ἴἴ. 
(Ὁ) Τῆα ΓΠΟΚΡ Βαίῃ ἀοπα δαί νῃϊοῃ μ6 μαᾶ ἀενίεοα ; 

ροϊίεὰ ἐλέη ρ5}] νἱἰ τί! Υ (ἢ6 βαῖηβ ψοσζᾷ δ5 [δαὶ ψ Ὡς ἢ ἰδ τοπἀεγεὰ 
“0}1γ᾽ ἴῃ [6γ. χχὶ. 13, ἡ ἤοσα 866 ποῖ. 

εἰἰδεουεγεα] πησονογθά, στονθαὶθα (ἴο [ἢ66), 4 τ5ὲ οὗ ἰῆ6. ποτὰ ποὺ 
οὈβοϊεῖθβ. Οοιραῖα θα κοβρθᾶσα: 

“Ὁο, ἄτανν αϑί ἄς (π6 ουτίαϊη5 δηᾶ ἕσὐροῦῦεῦ 
ΤῊΘ βενεγαὶ οαϑκεῖβ ἴο 1Π15 ῃοῦΪα ῥγίπος. ἢ 

σελ. οΥ ξρ. Αςῖ. 11. ὅς. 7. 

ο ἐμ ατυαν ἐὰν εαῤίϊουϊξν] ὉΥ͂ Ῥτοάιυοίηρ ἰῃ ([Π66 τερεηΐδῃςο. 
7αἰδε δειγαεμ6] 8:46 Ὠοΐβ οὐ 76Γ. χχὶῖ, 30---33. 
εατέδές οΥΓὙ ὀαπίσληπο] ὍμῈ Ηεςεῦ. ψοσγά ἰ5 ῃοὶ εἴβδεννογε ἰουπὰ, ἀπὰ 

ΡῬΙΓΟΌΔΡΙΥν ἤετα ροϊηϊβ ἴο [86 σοηβθαιθηςαβ ΜΈΣΟΝ, 85 [Θγειίδῃ 45 δἰγολαν 
βαϊά, ν.1}} [ο]]ονν [16 ἰεδοῃίηρ οὗ ἴῃς 156 ὑσορῃοῖβ ([6γ. χχν. 10, 15). 

16. 214γ δὶ 5] ὅϑίπος τῆς σοηῖεχίὶ σοηϊαΐηβ Ἐχργεβϑίοης ΨΏΣΟὮ ἔταρ]Ὺ 
οσοηϊοτηρῖ, [πἰ8 ννοτὰ Ῥυο ΌΪΥ ἄοαβ [86 βᾶζηβ ἤδσα, 85 ἐξΐ σεσίδι ΗΥ ἀοε5 
πη Ἰοὺ χχυ]ϊ. 23. 

16. Ἐν [ἢ ἱπνοτίεα ογάεσ οὗ ἴῃς ἰηϊτίαὶ Ἰεϊΐουβ ἰῃ (ἢς Ηςο)". οὗ {Πὶξ 
δηά τὰς ποχί νεϑῦβθ, 566 [ηἰτοάυοσίίοη, σοΠΔΡ. ἱ. ὶ 4. 
αἷ ἐλέηο φρορεῖδς.. αραΐρε 4446] αἰταοβὶ Ἰἀεηςοαὶ ἢ 111. 46. 
ὁπατσὰ ἐπ ἐκεί] ἰὰ τἸοίκεῃ οὗ τασε. (ὐουιρασζε 5. χχχν. 1ὖ6, χχχνῖὶ. 12. 
τέ λαῦέ 5672 11] ἯΘ ἈΒΥ͂Θ 8001. Τῆς 22 15 δεϑὶ οταϊ εὐ, 85 αἶθο τς 

ἀῪρ 'ἴὰ ΔῊ ΘΑΥ]ΠΕΥ οἶδιιθε οὗ {Π6 νεῖβθ.0 Τὰ ἴῃς οἰδῦθος σὰ τηδᾶς τῆοσε 
ΔὈγαρὶ ἴῃ οοηβοηδηος ὙΠ] [Π6 ἸοΥ 1] επιοϊίοῃβ οὗ ἴῃοβϑα βυῃρροβεὰ ἴο Ῥὲε 
αἰΐοτιηρ με. ΕῸΣ ἃ Ῥάγα]]ε] ἴο [ἢ ἰαϑὶ ψοσάβ οὗ [8ϊ5 νεῖβε, δεὲ ᾿ὲ.- 
ΧΧΧΥ, 121. 
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δ6 Βαῖῃ {1Π]|16α ἢ τννοστὰ (πᾶ ἢ6 Παᾶ σοπῃηπηδηάξά [ἢ 
τὴς ἀδγϑ οἵ οἱά : 

Ης δδῖῃ (ἤστονῃ ἄονῃ, δηά μαίῃ ποῖ ριΠ δα : δηὰ ἢδ Βαιῃ 
οδυβοα ζΖ΄ζηι6 ΕΠΘΓΩΥ ἴο σα͵οϊοα ονεῦ ἴΠ66, 

Ης δδίἢ δεῖ ᾧἃρ ἴῃ6 Βοση οὗ [Π1η6 δάνουβαγθϑ, 
(Ὁ) Ὑμαῖγ δαί οτἱδα υηΐο ἴμ6 1ογά, τϑ 
Ο ν4]] οὗ [ῃ6 ἀδυρῃίεσ οὗ Ζίοῃ, ἰεΐ ἰθαγβ τὰ ἀονῃ ΠΚ6 ἃ 

Τνεσ ἀδΥ δηά πιρῃΐ: 
Οῖνε {γβε]ῖ ἢ ταβῖ ; ἰδζ ποῖ [ἢ6 δρρὶ6 οἵ [ϊ]ὴ6 δγξ Ἵδϑδβϑ. 
ᾧ) Ατῖβε, Οὐ οὐ ἴῃ τῆ6 ηἰρῃϊ: τῇ ([ῃ6 Ὀεριηηίηρ οὗ [Π6 το 

γναϊοῇο5, 
Ροὺυσ οὖυέ (ἢϊη6 Ὠρατὶ Ιἴκὸ ψαΐοσ Ὀρίοσα (ἢ6 ἔδοε οὗ τῇς 

Τοτά: ' 
{τ ὑρ Τγ Βαπᾶς ἰοναγά τὴ ἔοσ ἴῃ6 [6 οὗ [γΥγ γουης 

οὨ]άγθῃ, 
Τηδῖ ἰδ]ηΐ ἴοσ ΠυηροΓ ἴῃ τ ἴορ οὗ Ἔνθῖν βίγεεῖ. 

11. ἐμ τἦε ἀὅαγς ὁ οἰ ὙὍμαῖ νῖοἢ δὰ Παρρεηδαὰ ννὰβ τῇθσεὶν ἃ 
(ἸΠ] πεηΐ οὗ (ἢ6 τὨχοαῖβ, εν. χχνὶ. 14 εἴς. ; δαϊ. ΧΧν ]. 15. οἷο, 

.ε λαϊά «εἰ τ “ἦε δον οΥ 1λέμο αάνε»τα 71:5} 8.66 νϑυ. 3, Πα σοϊῆρδσα 
1 ὅδῃι. 11. 1. 

18. Τη τἢϊ5 δπᾶ [ἢ (Ο]]οννηρ νετθς νὰ ἢανε [6 [πουρῆϊ σοηβεαυδηϊ 
ου [ἢ6 τηδίῃ οὔθ οὐ ΜὨοΣ ἴῃς ρτορμαῖ ἢᾶ5 Ὀδθὴ ἀνε] ]ηρ, νἱΖ. ἰπαὶ τη 6 
σΔΙΑΙΆΣΥ ἰ5 ἔγοη ἴῃς Ἰνοσά, δηά ἰβ [86 σϑϑυϊ οὗὁἨ ἀϊδορεάϊεησα. Ὅῃα 
ῬΘΟΡΙῈ ΟΥΥ ἴο Ηἰϊπὶ ψῃοπὶ [ΠΟΥ ανε οἤεηάεα, ἴο περ ἰμξδπὶ πον ἴῃ 
ἰδεῖν πουγ οὗ πεεά. 

7Ζ εν ἀεα71) ἴπαὶ οὗ [ἢ6 ῬΘορΙδβ. 
Ο τυαὦὉ}] Ὑμα ταιηραζὶ δηα νγ8}} ἤανε ὕδϑη δἰγεδαν (νεσ. 8) βαἱὰ (ο 

ἰατηθηῖ. Ηδστχα ἴΠ6 νψ8}]], τηϑδηΐηρ ἴἤοβα Ψῆο Πδά Εἰ Πογῖο ὈδΘῺ μα] οσεά 
ὉΥ [ἰ, 15 ςα]]εἀ προη ἴῃ 115 τι] 5 ἴο ΟΥΥ ουϊ ἔοτ ΒΕ]ρ. 

γίνε»] τοχτϑεῦ, ἃ τηουηίδίη βίγθδπι, γιϑΐησ ἀοννῃ 15 τυρσρεά σἤδηπηεὶ. 
"0 γε. 1) ὙὍῆδ νετῦ σοτγεβροηάϊηρ ἴο {πε ΗΘ. βυρείαηϊϊνε Ποῖα υϑεὰ, 

ἷς ἰουηά 1: Ἀεα]. ἰχχνὶϊ. 2, Βοῦα ἰῃς τϑίδγθησα 15 ἴο (6 ἀαμαά (530 
τηλυρίη, οῖ “'βούε ἡ δ5 ἰὴ Εῃρ. Τοχί) σγγεζελεα οὐ ἴῃ Ῥτάγεῦ, “ απ 
εεασεα »οΐ,," 1ἰϊότγα γ, αμα φηετυ ποῖ εοἶά. ϑυοὶ ἤδη 15 [ἢ6 τηεαηΐϊηρ οὗ 
[86 ψοτγὰ ἤεῖα αἶϑο. 

αῤῥί] Ἑοτ [ῃἰ5 νοσά, τηεδιϊηρ ΡΌρΡῚ] (οὔ [Π6 6γ6), σοιήρασε Πευΐ, χχχίϊ. 
10; 5. ΧΥ]]. 8. 

19. 47») ομἕ] ἴῃ Ῥυδαυεσ. 
ἐγ {ἦε ὀφρήηρηρ ο7 ἐλ τυαίεἦέ5] 1.6. οὗἩ ἐδο ψαΐϊοῆ. ἴῃ Νεν Τακβία- 

τηοηΐ {{π|65 [Π6 "ν δά δἀορίεἀ [ἢς Ἀοιηδη αἰνίβίοη οὗ ἴῃ 6 πῖρῃϊ ᾿πΐο 
ἴουγ τνδίομες οἱ ἴσα ἤουσβ οδοῦ (566 Μαῖϊ. χὶν. 25; Μδυὶκς ΧΙ. 35} 
ὕρ ἴο [παῖ {ἰπ6 (Π6 ἀϊν᾽δίοη ννᾶβ (ἢγεείο]ά, βὰς σοῃϑἰϑιηρ οὗ ἰουγ ΠουΓ5. 
Ο(οιηρασζε Εχοά, χὶν. 24; 5. ᾿χ]!Σ. 6, εἴς. 

2.03.7 ομέ {λίγο ἀεαγί ἐξέ τυαΐεγ} (Ἰοτηραΐα νεῖ. 11. 
ἔπ 1» λαμπάς] ἴῃ ϑυρρ]οδίιοη. 
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(Ὁ) Βεμοϊά, Ο ΤΟΕΡ, δηὰ οοηβιάθσ ἴο ψβοπιὶ μου ἢαϑὶ 
ἄοπα [ἢ]5. 

5411 τὴ6 ψοιηθη δαὶ (Πεῖγ ἔγαϊ, σπα ΟΠ] ἄγεη οὗ ἃ 5σρδῃ 
Ἰοηρὴ 

9514}} [06 ρυτίδδὶ δῃά (6 ρτορῇεξ 6 5] 1 [6 5δηοίθδιγ 
οὔ πε Τιοτὰ 

(7) Ὑπὸ γουηρ δηᾶ τῃ6 οἱά 1ἰῈὰ οἡ [16 στοιπηά ἰὴ τῆς 
βϑίγθοίϑ : ἱ 

ΜῈΥ νἹἱτρίη5 δηα ΤΥ γουηρ θη ἅττα [4116 Ὁγ [ἢ 5ποτζὰ : 
ΤΠοῦ Ὠαβὲ 5ἰαίη ἐζονι ἴῃ ἴῃ6 ἄδγν οὗ [ῃϊη6 δηῆρεσ; ἴπου 

Ὠαϑὶ ΚΙΠ6α, απά ποῖ μι 164, 
(Ὁ) Ὅπου Παϑὶ οδ]]εά 895 2: ἃ βοϊθίηηῃ ἊἋἷδὺ ΤῊΥ ἴΕΣΤΟΙΒ 
Του δρουΐ, 

50. [Παΐ ἴῃ [ῃ6 ἄαγ οὗ ἴπΠ6 1.ΟΕΡ᾽5 ΔΏΡΟΙΣ ΠΟΠ6 ἐϑοαραα ΠΟΓ 
τοιηδιηδά : 

Τῆοβα ἰμδξ 1 μαναὰ βνδάα]θα δα Ὀσουρῆϊ ὉΡ Βα τηΐης 
ΘΠΘΙΩΥ σομϑαυπηρά, 

20. δετγα Ῥερίηβ [6 ῥσάυοσ τηδάθ ἱπ τεϑροηβα ἴο {πΠ6 ῥσορμεῖβ Ἔχβοσ- 
[αϊϊοῦ. 

ἐοΉ5 1127 ἐο τὐἦονε λοις λας ἄοηθ 1λ: 5] ἈἘἈεηηετηῦεσ [δῖ ἴ(Π6 Ῥεορὶς 
ψΒοῖ Του ἴΠι5 Δ] οἴεςι σα ΤΥ ομόβθῃ ομδ5 οἵ οἷά. 

σαμά ελτἠάγεη] ΟΠ] άτθα. 
οὔ α 52αν ἐο"9Ὶ ὙὍῆδ ψογάὰ ΡῬτΤΟΡΟΙΥ͂ πλοϑῃ5 “ἱγεελεαῖ ομζ, τι (ἢ ἃ 

Ῥοιῖου 56 ῆ56 15 ρίνεη 5 ὈῪ ἴῃς ΕὩρ. τηατρίη, βυγαδ ]οὰ 10} ὉΔΟΙ͂Σ δτιά5, 
([ῃ6 οὐ]εςῖβ οὗ [ΠΟΙΣ σατο, ἴῃ6 (Βουρῆξ οὗὨ τηδίθγηδλὶ ἰθηάθσηθθβ ἴῃ {πὰ 
ἰογῃβ ἴῃ ὙΠΟ 11 τνουἹὰ οὐδ γ Ὀς αἀἰδρίαγεα ἰοναγάς σμ]άτγεη οὗ 
(ῃαἴ ἀρα Πεϊσμίεηϊηρ ἴῃς εἴεςϊ οὗ [ῃ6 ῥἱοΐυσα. 9566 ποίδ οἢ 76ῖ. χὶχ. 9. 

21, 726 γομμρ] ἰῃς βατηβ ψοσζά δὲ ἴῃαΐ υϑεά ἴῃ 76γ. ἱ. 6 (““οὨ] 4 ̓, 
ὙΏΕΙΘ 5εα ποίθ. Τῆς ψογάβ ἴῃ 114]}165 ἴῃ [86 Επσ, ἴεχιὶ (ἐῤένε---αη [ὃ 
ταῖμεσ ὑγθαϊζθη ἴΠ6 Ῥαββθαρα δηα ἀύα Ὀεϑὶ οπτϑα, 

42. 7ζοι ψαεέ εαἰεαά ας ἐγ ὦ τοὔενιη: (α)}) ρ» ἐφγγοῦς γομπα αδοιἢ Α: 
ἐλομερὰ 2γοοίαϊ»ρεῖτο α γεείναξ 7Ζάοις ἀαεέ σεηωμοηδαῖ αἱομαῖ μὲ») 127 7ΌΓ:. 
7ετεηλίδῃ όσα δἰ πᾶθθ, ἃς 15 βῆενψῃ ΟΥ̓ ἴπ6- ίογπὶ οὗ ἴἢ6 Ηδεῦ. ἔογ 
ἐεγ γος (ὙΓΟΏΡΊΥ ἰγαπϑαῖεα με ἀῤοιεγίρ υἱδίασες Ὁ ἴῃς Θεριιδρίηι) 
τὴς. νψογὰά Μαρογ-υ ϑϑα δ, ν ἰοῦ δὰ Ὀ6ΘΩ 50 σοῃβίβδῃς{ ἴῃ Ὦ15 ταοῦτῃ 
(5εα ποῖα οἱ [6 0. νἱ. 25, Χχ. 3) ἀπά ψῃϊ ἢ, [μου ἀϊδγεραγαθα δηὰ πὸ ἀουδὶ 
τηοοϊκαεά, [ἢ6 Ρδορὶς ϑὰ ΠΟΥ σόα ἴο σεοορτῖθα 45 Ὀυϊ ἴοο γΜῈ 11} "νγαγ- 
ταῃίθα ὈΥ τοδὶ 65. 

λαὺδ «τυαααεα} ἴῃ βατὴβ ννοσὰ δ5 ἴδ 50 τοηδεσγθά ἰῃ τηδγρίη οἵ νοσ. 
20 (Ξεα ποῖο). . 
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2, 

ΟΓῊΑΡ, 111, 1---21:. 7726 2γοῤὝεί, ας γεῤγεέρεμίζρρ 1ζ6 παΐολι, 
ὀεσισατς 1617 δι, 9εγίρμρε. 

(Δ 1 αν τἴμ6 τηδη Ζἤασξ Ὠαϊῃ βθθὴ αῇιοῖοη ΌΥ [δ6 το οἵ 83 
Ἦϊ5 ψτγαιῇ. 

(Δ) Ηε Βα 1εἀ πηθ, απὰ Ῥσουρῃξ γπ6 ἡμπέο ἀσυκηθβϑ, Ὀυΐ 2 
ποί ἡμέ Ἰιρϊ. 

(Δ) ϑυγεῖνγ δραϊηδὲ πὸ 15 ἢ6 ἴὰὐτηθα ; ἢδ ἰὐτηοῖῃ ἘΪ5 3 
Ὠδηά ἀραΐηοί 716 4}1 τὴς ἀδγ. 

(Ὁ) Μγ ἢεϑῇ δηὰᾶ ΤὯῦ 5κίῃ μα ἢα τηδάς οἱά  ἢθ μδίῃ 9 
ὈΥΌΚΘΏ ΤΩΥ ὈΟΠΕ65. 

(8) Ηε Βαῖῃβ Ὀυϊάρα δραϊηδὲ της, δῃὰ σοιϊηραββεα η1έ 5 
ΜΠ 64}} αηα ἴγανδὶ!. 

ΓΗΑΡ, 1111.1---21, ΤῊΕΞ ΡῬΕΟΡΗ͂ΕΤ, ΑΒ ἈΕΡΕΕΞΈΝΤΙΝΟ ΤῊΗΕΞ ΝΑΤΙΟΝ, 
ΒΕΝΑΙΙ5 ΤΗΕΙΕ ΒΌΕΕΕΚΙΝΟΒ. 

1. Ἐογ τϑηδιῖκθ ὑροὴ {μ6 οπαγαοῖερ δηα ἰθδοβίησ οὗ [15 οβαρίευ 
δΔηα ὕροη 15. Ξσἰγυοίαγο, 566 Τηἰτοάιυςτοη, οἤΔΡ5. 1. 8 4, 111. ὃ 2. 

ςὔβέοίζο»] ἴῃ 6 νὮο]6 5θῦθβ οἵ σδ δηλ 65,  ὨΙΟἢ Βδὰ ἢον τελοῃοα {Πεὶν 
εἰϊπιαχ ἴῃ [6 σαρίατα ἀπά Ὀυσηΐηρ οὗ Γἐγυ 58] 6. Ι 

ὁν ἐἦε γοά οὗ ἀξς τυγαΐ}] Ἑὸογ ἴῃς ἤρατε ἰἰβεῖ ἢ σοπηρασα 70Ὁ ἰχ. 34, 
χχὶ. 9; 15. Χ. 8, δηὰ ἴογ δῇ ἌἼχρδηβίοῃ οὗ [6 ᾿βουρῃὶ οὗ Βαῦυ]οη δοίϊηρ 
ἃ5 (ἢ Ἰηπίγαμπιθης οὗ Οοα δ ψγαῖ 566 Γ6γ. 11. 20---23.. 

8. ἐς ἀὲ ἐμγημεά; ἀπε ἐμγησίλ) Ἀ6 υ σοί ἀρδαῖη δπὰ δραῖῃ. ἘῸσ (ἢ ς 
11ςὉ. Ιάϊοπι 566 ποῖα οἡ [6γ. χὶϊ. 15. 

4. »"ααΐε οἶα] σαβῦθᾶ. ΤΏς ΗΘ. νοῦ τηϑδης ὥ γκὄ ατυα. 
ἀξ ἀαέλ δγοζέγε μι» ὁομ45] ΕὌΥ τῃ15 ῥΡῆγαβα σοϊρατα 15. ΧΧΧυ, 12. 

Τῆς Πεϑἢ, βίη, ἀπ Ὀοπδϑ ἅτε ἰδίζθη 85 σοτῃργϑηρ [ἢ 6 ΏΟΪ]6 τηδῃ, ἴῃς 
[οτηλοῦ ἴνο ἀεποίϊηρ ἴῃς βοῖϊοσ ρογίίοηϑ, ἴῃς ἰαϑδὶ [86 Ὠαγάδυ, ψ ὶοἢ σηυϑβῖ 
Ὀς {γασϊυγεᾶ, ἴῃ ογάοσ ἴο ἀδβίσζου 1. 

,δ. 4172 λαίά διίαεα ἀσαΐνδέ πῖθ, ἀπά εογιῤαςεεα] ἩΘτε 45 ἴῃ νεῖ. 3 Μὰ 
ἢανὰ ἴο ἄἀθα] σῇ ἴῃ6 Ἰάἀϊοιὴ ΟΥ̓ Ν ὨΙΟΝ ἴνο νεγῦϑ ἃγὲ υϑεὰ ψἤοτα ΜῈ 
βῃουϊὰ ἴῃ ΕἸ] 5 ἢᾶνε ἃ νετὺ δηᾶ δάνευῃ. Τγαμϑὶαία ᾿πογεΐοσε Η9 Βδ 
Ὀυ11Δ4 68 αροϊπδὺ 6 τουπὰᾶ δρουϊ. 
φαίη Ἐργ ἴδε ῬΥΪΊΔΤΥ 5εη5ε οὗ [6 ψνοτά 566 ῃοΐβ οἱ 7ετ. νἱ}, 14. 1η 

ἃ οᾶ56 {κὰ ἴῃς ῥγεβθηΐ 1 δὰ ὕοὸ ἀἄουδί οεαβεά ἴο Ὀδ ἃ πιοῖδρῇου δηὰ 
ςοπη6 ἴο τηδδῇ 5:1} δέϊίεγρεσς, ἀμ 50 1{ ΠΠυϑιταίεβ, δοησ ἢ [ἢ 6 γογάς 
{παῖ οἸονν, [ἐσεπιϊαἢ᾽ 5 ουβίοιῃ οὗ βδυἀά η]Υ αἀἰππιβδίηρ ἃ ἤρατγα δῃα (Δ]]1ηρ’ 
Ὀδοῖὶς ἀροη ἴῃς συ Ὀ])]εοῖ 1156}, 8566 Ιηἰτοὰ. ἴο 7εγ. σἤδρ. 11. ὃ 8 (4), αηὰ 
σοΟΙΏΡΑΓΘ νοῖϑεβ 13 δηὰ 14 οὗ [ἢς ῥγεβεηΐ σμαρῖου. 
ἐγαυα 17] ἙἘτοὰι τότ: ἴο (ἢ6 Αἰκεορος εἀϊάοῃ οὗὨ 1867 411 οἀϊ οὩ5 οὗ 

ἴῃς Αὐτϊδογζεά ν᾽ εγθίοη μαὰ Ζγασεί ὈοτὮ ἤθτα δπά ἴῃ (6 οα56 οὗ Νυμῦ. 
ΧΧ, 14. [{ ννὰβ ῥσοῦδοὶν ἰῇ σομῃραγαίνε!Υ τεοθηῖ ἔἰτηθ5 ἴμαῖ (Π6 ἔννο 
τηοᾶδϑ οὗ βρε!]ηρ γετα ἀἜβη το Υ ἀρρτορτίαἰθὰ ἰοὸ ἀϊδιϊποῖ τηβδηΐηρβ οὗ 
186 ψοτά, ἃς [ΠΕΥ̓ πον ἀσθ. Τὴ Ηθῦ. ψοσζὰ μεότε (απὰ ἴῃ Ναμπιθε 15) ἰ5 
ΟἾθασ 1 ἐΐϊθ ὅθηῆβθ, νὶΖ. τυξαγίηεις, . 
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(3) Ηδς μαῖῃ δεῖ τῆς ἰῇ ἀαιὶς ρἰδοθβ, 85 ποὺ ἴμαΐῖ Ὀς 
ἀεδά οἵ οἱά, 

() Ἠδ μαίῃ μεᾶάρεα τὴς δρουΐ, [ῃδὶ 1 σδῃποῖ ρσεῖ ουΐ: 
Ὧδ Βαῖδ τιδᾶθδ τῪ σἤδῖη ὭρανΥ. 

() ΑἸδο σβθ 1 ΟΙΥ ἂῃα βδβοιΐ, ἢς βῃιυζίεῖῃ οὐἱ 
ΦΙΔΥΕΥ͂. 

() Ης μαῖῃ ἰποϊοβεα τὰν νγὰγϑ ψῃ Βα βίοηθ, Ἐς 
Ὠαῖῃ τηδᾶθ τ Ῥδῖἢ 5 Ἄσσοοϊκεά, 

(ἢ ΗἬδ τᾶς ἁηΐο της ὧς ἃ Ὀθᾶσ ᾿γίῃρ ἴῃ ψαϊϊ, σπα ας ἃ 
ἰσῃ ἴῃ βθοζεῖ ρ]δοα5. 

(ἢ δ μαῖῇῃ τυὐτηδα δϑιάθ ΤΥ ψγγ5, δηα ρυ]]6 ἃ τὴς ἴῃ 
ῬίθοΘβ : ἢ6 αδῖῇ τηδᾶβδ τὴρ ἀδβοϊαίβ. 

(ἢ Ηδς δα Ῥεηΐ ἢϊ5 θοῦ, δῃηὰ βεῖ τὯβΒ 8ἃ5 ἃ στωδιῖς ἴοσ 
[ἢὴ6 ΔΙΤΟΥ͂. 

(ΠΠ) ΗδἜε μαίῃ οδυβοα [6 αἰτοῦβ οὗ [5 αυΐνεῦ ἴο δηΐος 
ἸηἴΟ ΣῪ ΓΘΙΉ8. 

(ἢ 1 ννὰβ ἃ ἀδυβίοῃ ἴο 81]1] ἵὯΥ Ῥθξορῖῇα ; “πᾶ ἴΠεῖγ βοὴσ 
8}} [ῃ6 ἀδγ. ᾿ 

6. Τηΐβ νοῦϑβα 15 δε πιο] τι ἢ (Π 6 1αϑὶ ρατὶ οὗ 5. οχἹη, 3. 
δεΐ »946] τλδιὰθ ΤῺ 6 ἀνγ0]1. 
ἄαγξ 2ἐαεεε] ἀδυκῃθ88 ἐβ υϑεᾶ δ9 δὴ εαυϊναϊθηὶ ΤΟΥ ΣΔΊΞΟΥΥ, 85 ΠρὮς ἰοσ 

Ἰδρρίμεβθβ. Οοιωρδσζα εσ. χὶδὶ. τό. 
ἀεαα οΥ οἷα] ἴοξ ΘΥΟΣ ἀθδᾶ, 1.6. τα ῦϊα ἴο τεΐυσγῃ ἴο ἴῃς 11 οὗἉ [ἢϊς 

γννοσ]ά, 85 σρροββά ἰοπῃε 5ἴαϊε οὗ ἴοδε 1ῃ ἃ 5166 Ρ ΟΥΓ 5. νοοῃ. 
7. 7} ελαϊ,} Ἰιΐογα!ν, γι} ὀγαδς. ἴὰ Ἐπ. ψ͵ βρεαῖ οὗ ἑγοης ἴῃ 

ἴῃ 58Π16 56η586. 
9. δλαίά ἐπμοζίοσεα] ἴὯ 6 βατὴθ νοῦ 85 “"βα(ῃ μεᾶρεά᾽᾽ ἴῃ νεσ. 7. 
λα πιαάς νι» Ξαΐζάς «γοοξεα )] Τῆς ρσορῇεῖ, πηάϊησ (μαὶ ἴῃς ἀϊτοοὶ 

ὍΆΥ ὙᾺ5 85 1ἴἴ Ε͵Θ Ὀ]οςΚαά, {Πε6α 5146 ραίῃβ, Ὀπὶ δηάδ [Πδἰ [ΠΥ 4150 
[αἰ] ἰο ἰεδὰ Βὶπι ἴῃ ἴῃς ἀἰϊγοοϊΐοη ἢ6 ψ15865 ἰο Ρο. Τῇ ψὨΟΪς θρυζα 6χ- 
ἼΡΓΘΒ5565 Ῥεσρ Ἔχ  γ δηα αἰ5ΠΊΔΥ. 

10. Νοῖ ΟἿΪΥ 15 ἴῃεσθ λυ βοσυ, αὶ δοίϊνε ἰοστὴβ οὗ ἄδηρεῦ ἴοο. 
«υα5] 18. 
11. λαίά ἐμγμοα ἀείας γῃ:»}7 τυαγ4] Ἠαιἢ ἀτίνθη τὴς ἔτοιῃ [ἢ ρδίῃ, δπὰ 

ἴδῃ βρσγυηρ ρο πὲ δηὰ ἀδνουγοα χη6. ' 
ἐἰεροίαζε] ἂρ »δ116ἅ, Ξἰαρ᾿ὶ δε. ἘἘῸΣ [(ἢ}}5 5656 οὗ ἴῃς Ψψοτά 566 ηοΐεβϑ ἢ 

7ετ. ν. 20, χνἹ!, 16. 
12. Τὴ ΘΏΘΙΩΥ 5 ΠΟΥ ᾿κεηθα ποῖ ἴο ἴΠε Ὀεαβί οὗ ὑσοὺ, Ὀαξ ἴο ἴὰς 

Ὠαηΐοτγ. 
18, αγγοτυ: οΥ δὲς φιεῖνεγ) ΤῊς ΗΕ. ἢα8 [86 τηογα ροδϑίϊοδὶ εὐεζίγεος 

οΓ Ψῖς φεένεέ). 
»» γεΐ,95] ὅεε ποῖδ οἡ 7εῦ. χὶΐ. 2. ΤῊ ψογά (Πδγεΐοσα ἤπογα ὄχργεϑϑοβ 

186 ϑῇδγρῃβϑβ οὗ [ῃ6 ρσορθῃειδβ ρτὶεἴ δ (μαϊ ψ οὶ ἢς ἤξαχβ δῃὰ 5665. 
14. ἃ ἐφγίτἴ0}] 866 ποῖδ οἡ [6γ. χχ, 8. 



νν. 15--21. ΤΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΘ, 111. 377 

(Π) Ηδ παῖ Π)]16α πὴ ἢ Ὀϊ ΘΓ 655, ἢ6 Παῖῃ τηδάς Π16 15 
ἀσγαηκοϑη τοῦ ογτηποοά. 

(Ὁ) Ηε Βαῖῃ αἷ5ϑο γοκβδῃ τὴν ἴθεῖῃ ψΠ ργανεὶ βίοηςββ, Π6 τό 
δῖ σονεγεά τὴα ἢ 45} 65. 

(Ὁ) Αμά δου ἢαβῖ τοσηονεα σὴν 501} ἔδγ οἱ ἔτοση ῥϑᾶςδ : ε7 
Ι ἰογρδῖ ρσοβρευίγ. 

() ΑΠάᾶ 1 καϊά, ΜΥ 5ιτεηρῃ δη ΤΥ ΠΟΡΕΘ 15 ρουϑῃθά 18 
ἔγοτα [η6 ΚΡ: 

(ἢ Βοιμεεηρ τηῖπς Δ] οΟΏ δηα ΤΥ ΤὨΙΒΟΓΥ, [6 τὸ 
ΟΣ γΟΟα δηά [Π6 ρ]]. : 

(ἢ ΜῦΥ 5οὺ] μαῖῃῃ ζάσγι 5111 ἰῃ τοηθιργδηοθ, δηᾶ ἰ5 30 
Ὠυχ Ὀ]6ἃ 1 Π16. 

(ἢ ὙΤῊϊς 1 ΎΘΟΔΙ]] ἴο ΤῺ τηϊη, [Πποτεΐοσα πᾶνε Ἱ ΠΟΡΘα. 

16. 2.2 λαιὰ Μά »:6] Τἰϊογα γ, 27ὲ λαΐλ φαϊϊαϊεα »26. 
δέζίενγ.655} Ἰλλοταγ, ὈϊτετηΈβ565, ἰ.6. Ὀἰ τεσ ῥα η8. 
«σογγρτυσοα]} 866 Ὥοϊο5 ΟἹ [6Γ, ἼΧ. 15, ΧΧΙΠ, 15. 
16. ὀγοξερε »ῖγ ζεοείλ τοῦὴᾷ ργαυεί σοι] Τἢδ τηδίδρδου ἔτοτῃ ἴοοά ἰς ᾿ 

οοπτϊηπεά. Τῆδ ῥσορῆεῖ 15 ἶκὸ οὔθ ΨΒΟ56 ἴθοῖἢ ἃγα ΌΟΓΏ ΔΎΑΥ ὉΥ ἴῃς 
οσοπίϊπαςά δοίϊοη οὗ στίὶϊ τηϊχεὰ }Π ἢϊ5 Ὀτεδά. 
εουε7 41] ὍΤῃα Ηερ. νψοτᾶ ἄοεβ ποῖ οσοὺγ εἰβενεσο Τι ΤΑΥ͂ ΘΔ ἢ 

τ! αὐΐϑ ο εα (ϑεριυδρίὶηῖ), Ὀπῖ τόσα ρον ἀδηοίοβ 2γές: σα ἄστυ. 
11. λοις λαεέ γεγιουεαῖ 7π|).] 5ο:7] λοι “κσεξ τοἸ]θοῖθᾶ »1} σοι, ΤῊΣ 

Ἡδοῦ. νογάς ἂγὸ ἰδκεη οπὶ 5. ἰχχχυἹ, τ4 (ΗἜὉ. 15), δηά πὶ ἴογ [6 
ἔλοϊ (δαὶ (Ποτὲ ἴπε σοηϑιίσυσίίοη τηυϑί ὈῈ 45 ἀρονο, γγχὰ τηὶσῃϊ ΜῈ] Ποτὲ ἢανα 
δαἀορίεἄ 4 ἰταηϑίδιίοη, ψϊοῖ τἴῃ6 ΟΠ ΡΊΠΑ] Μ11 ΘαυΑΙΥ Ὀδδγ, γλ» σσεί ἴς. 
γεγεεεα (Ἰτοτὰ Ῥτοβρετιίιγ). γε βῃου]ὰ (μπ5 ἀνοϊὰ (Πε ἱπίγοάδαοιίοη οἵ ἃ 
ἀϊγεοὶ δά άγεββ ἴο ἀοά, ψ]οἢ 566 πλ5 ποῖ ἴο σομλα βαυ] τεῦ [Πδη να. 10. 

2εἀε6] ἈφΑΙ ἢ, Ῥτοβρείν. 
2γο:2.711}}] ξοοάᾶ, 1.ε. Ἴ 6 γοῦν ἱπουρἢ ἡ δοδτης ἃ ΞἰγδηΡΕΣ ἴο τη6. 
18. “ά 7 «αἱα) “ἰιϊῃ ταγϑε], ἰ,ς. 1 τπουρῆί. 
19. Δ εριεγιδε»}»9} ἘΘΙΩΘΙΠΌΘΣ. ὉΟΟά ἐβ ἢονν ἀἰγθοῖῦὶν ἰηνοϊκεά. 
91» 711547}}] ὅεξ ποῖβ οὔ 1. 7. ΤῊΪΐβ ψοτζὰ δἃ5. ΜῈ]} ἂἃ5 ρα δῃηὰ :007)1- 

«υορΐ ἃτὸὲ φαϊβογεὰ ἰηΐο [(ἢϊ9 νϑῖβθθ, 895 βιρροβηρ (6 ψΒοὶε οὗ τῆς 
Ρτενίθυϑβ ἰαπυθηῖ, ἰῃ νὨσοἢ [ΠΟΥ να [ΚΘ ἃ Ῥσοταϊηθηΐ ρῥἷδοα. 

420. 44“. τοι λαίά ἑάεης οἰ] ἐμ γεριεριόγαρος, απὰα}] ΤὨΪϊβ 15 Ὀσίίοτ 
(απ (Ἐς αἰίογπαίϊνε γοηἀεγίηρ, 7 λοις τὐΐἐξ σεν εἶν τομιφνεδεν ἐλαξ πῃ» σοι, 
ἐΐξ. 

21. Ἴδα ῥσενιουῦβ γεσβα δηᾶ (ἢ 5 Ασα ΔρΡδγθ ΠΥ ϑυρρεκίοα ὍΥ Ῥ5, χ]]]. 
4, 5 (Ηεῦ. 5, 6), ἀηά, ἐπαβυαυς ἢ ἃ5 16 ινοσὰβ. σοϊτεβροηδίηρ ἴο 712: 7 
γεεαζ οὗ ἴῃς Ῥταβθηξ ρᾶϑβασα ἢδνε τοίεγεηςς ἴδ [Πδὶ νι ϊοἢ 10] ονΒ, 1 Π45 
ὈδδΏ ΡῬιοροββθᾷ [9 τῇαᾶκα ἴῃεβϑε ννοσὰβ αἷβο ἴο σεϊαΐθ ἴο ἴῃς πῆοσα βορεῆι] 
1πουρῖ5 (Πα σοτὴς ἰῃ ψ στ. 22 δπὰ οηνγαγάβ. Βυΐ [ἢ6 5ἰπιοῖυσε οἱ (Πε 
Ῥοαπι, νεσ, 21 δοίη [ῃ6 [μἱτά (Δηᾶ 1451) οὗ 115 ρτοὰρ, δ5 νῈ}1 δ5 {με 
Ῥτγανίουβ οοηίεχὶ γαϊῃεσ ροίηϊ ἴο {πΠ6 ἰαβὶ νογάβ οἵ νεῖ. 20 δ5 Ὀεΐηρ 
Ὑ0αὶ [ἢ 6 ῥτορῃδῖ σθοδ1}15 ἴοσ ᾿ἷἰβ οουγίοτί, ὙὨΘ Ὠυμλ ΠΥ τί βίηρ' ἔγοτα 
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22---,6ὅ. ᾿γάς ὁ δμδηιΐεεΐδη ἀπά οῤέ. 
(ΠῚ 15 ᾧ οὗ ἴῆς ΤΟΒΡ᾿ 5 τηθτοὶεβ ἴἢδὲ τὰ ἃτα ποῖ Ἂοη- 

ΒΌΤηΘα, Ὀδοδιι56 ἢ15 σοτηρδβϑδίὁη5 [41] ηοί. 
(Π) Ζ77εν αγό ὩΘῊ ΘΥΘΙΥ Τοοσηϊηρ : στοαὶ ᾧς ΤΥ (ΑΙ 860]- 

Ώ655. 
(Π) ὙΤῇθ ΤΟΒΡ Ζς ΤΥ Ροτγίίοη, 581 ΤᾺΥ 508} ; 1Βαγείοτς 

Μ|ΠΠΙ ΠΟΡΘ ἴῃ’ Ὠϊτι. 
(Ὦ) Το [ΒΡ ὦ: ροοά υηΐο ἴοι {πᾶΐ τναϊξ ἔοσ Εἰμὶ, ἴο 

τὴ6 5ο] ἐἔαξ 56 κοίῃ. μὰ, 
(Ὁ) 41 ἡ βοοᾶ δλαΐ α »καπ ελομίά ῬοϊΪῃ ἢορα ἀπά φυΐειν 

ψαὶῖὶ ἴοσ ἴῃ βαϊναιϊίοη οὗὁἩ {π6 1.0 ΕὉ. 
(Ὁ) 1 Φ βοοά ἴοσ ἃ τῆαδῃ ἰμαὶ 6 Ῥδαῦ ἴπε γοῖζα ἴῃ ἢὶς 

γουίῃ. 
(ὴ) Ηε 5ιπτεἰ δἴοημθ δηά Κβορεῖ 51|]1θῆσθ, θα 6 
δῖ θοσῆδ ΖΡ Προ ὨᾺ. 

(ὴ Ηε ρΡυζίειῃ ἢἰ5 τηουἢ 1η ἴπ6 ἄμυδ; ἱξ 8οὸ ὃ6 ἴδετε 
ΤΏΔΥ Ὀς ΠΟρδ. 

δἰ ἀννεῖξ ὑροὴ δηὰ δοϊκπον]εάσεα ῥσγοάτοοθς ἴῃ ἄσα σοῦγϑα 8 5βθηβε ἴῃδί 
οοπίποη Μ}}} θῈ δοοερίεὰ απὰ ἀε]ίνοταηοςα ρσταηίεά. Ηθηςθ δι1565 ἴδῃς 
οἔδηραε οὗ ἴοπα ἴῃ 186 5εοϊΐοῃ νοὶ [0] ονν5. 

25.386. ΔΟΒΡΌΞ ΟΕ ΘΌΒΜΙΞΞΙΟΝ ΑΝῸ ΗΟοΡΕ. 

44, 72ε Ζογά ἐξ τ» μδίάῳι Ἐὸσ [ἢ οχρσχαδββίοῃ, ΨΠΙΟὮ 5 ἃ ἔσεαυςαϊ 
ΟἿΘ, ΜῈ ΣΏΔΥ σοιηράᾶζα 5. χνὶ. 56. [15 οΟΥἹρΊη ἰβ ΡΥΟΌΔΌΪ ἰο Ὀς Ἰοοκοὰ 
ἴοσ ἰῃ ἴδε 1,ογάϊς νοτάς ἴο Αδγοη (ΝΌλ. χν}]. 20). 

2δ. ρορα ἰ5 ἴῃς Ιοδάϊηρ ννοτὰ οὗἉ [5 στοιρ (25--- 27). Τῆς Κηονϊοῦρε 
οὔ (Ὠς ὙΘΣΝ δοοάποβς ἰβ [παὶ ν ἢ τραῖκεβ 1 σοοὰ [παῖ τηαη μου] Ὀς 
Βορεοίῃ! δϑὰ βιι θηλιϑϑῖνα. 

26. “«λομία δοίᾷ ἧοῤε απα φιξείζν τυαὶ ἢ] βου ψαὶξδ, ἀπ Ἐπδὶ 18 
Ε[1Θ0Π06. 

427, ἐμ λὲς γοιλ} ἴθ ἴμ6 ἔταθ ψ ἤθη ἢὶ5 ραϑδίοης ἃγα βἰγοησεϑὶ δῃηὰ 
(πογοίοσα ποσὶ Ὡθοά ἴη6 ἀϊβοὶρ] πα, νυ ϊςἢ, 1 ἐβια] ἰδμοὰ ἴῃ 115 ϑεαδῖ 
{θη, Μ111 ΠΟ] ἃ σναΥ ᾿πτουρδουΐῖ ἢ ᾿ε, ὙῊε ογάβ ὈΥ̓͂ ΠΟ ΤΆΘΔΏ5 ᾿πΠΡ 
ταὶ 18 ντὶϊον νγὰβ γουηρ αἵ ἴῃ ἔπιες 6 υϑεὰ πετι. Ἐδίμεν ἤπιλα, 1ροὶι- 
ἱηρ᾽ Ὀδοῖς [ὨΓΟΙΡΆ ἃ ἰοηρ {86 οὗ ἱγου]8 δῃά [88 ἐχρούίοπος ΕΟ ἢ δᾶν--- 
δαϊηθὰ ἴῃ [6 σουτζδα οἵ 11. 

48. [Ιἡ (ἢϊ5 νοῦβε δηά {πε χοϑξὶ οὔ ἴῆ6 σγοὺρ ἰῃς νετὺς 5δουϊὰ δ ἴγδῃς- 
Ἰαϊεά Ὁγ ἴπὸ Βοτίδιννα ἔοττα, Ζε ἀΐπὶ δἱξ αἰο»ιε---ἰόξ ἀξΐπε ξεεῤβ---ἶρί ἀξ 
2μ|, εἰς, Τῆς σοηποχίοῃ 15, ᾿ξ βυβεγίηρ 15 τϑα  ν διἰεπᾶθά 1 Ὀεηςδὶ 
ἴο {6 Ξυβεγεγ, [δὴ Ἰεἰ πὶ συγ σοϑα ]γ ἴο 11. 

λαίᾷ δον] λαίᾷ Ἰ.1ᾶ. ΤῊς 5υδ]εοὶ 'ἰ5 (οά. 
429. 27ὲ ῥωμείλ ἀὴς τηιεοζὰ ἐς λε ἀμ ἴῃς ἘΔβίογΓΏ ΨΑΥ οὗ εἐχρσχεβϑίην 

αὐϑοϊυζα βυ τη ϊςβίοη. 

. 



νν. 309-372 Ο[ΤἔΚΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ, 1’ 379 

4)ὴ) Ηε ρίνειῃ λἀΐ σἤδακ τὸ ἰπὶ [ῃδΐ 5ῃ 61}. Ὠ]Ὼλ : Ἠ6 15 30 
δ1οἀ {1} νῈ ἢ τα ρτοδοῇ. 

(5) Ἐὸοσ ἴῃς Ιοσὰ Μ1}} ποῖ οδϑὶ οἱ ἔοσ ὄνεῦ: 3τ 
(2) Βαυῖ τ[πΠουρῇ δ σαυ.86 ρ»τιεῖ, γοῖ ΜῺ}] 6 ἢανα σοπηραϑ- 35 

51:0 δοοοσάϊηρ ἴο [86 τιυ]τπἀ6 οὗὨ ἢ15 ΤΊΘΓΟΙ65. 
(2) Εοσ με ἀοίᾷ ποῖ δῇϊιος ψΠΠΏΡΙΥ ΠοΥ στίανα [86 33 

Ομ]! ἄγθη οὗ τθῃ. 
ν) Τὸ οὐπϑῇ ὑπάᾶογ 15 ἔδει 411 [6 ῬΓΒΟΠΘΙΒ. οὗ [Π6 34 

οατίῃ, 
δ Το ἔὰπὶ δϑιἀθ (ἢ6 τρῃϊ οὗ ἃ τδη Ῥείοσε [86 ἕδοβ οὗ 35 

[ἢ6 τηοβὶ ΗἸΡΉ, ' 
6) Το 5ιῦνοιί ἃ τδῃ ἴῃ ἢὶ5 σᾶυ56, [Π6 Ιιογὰ ἀρρτονειῃ 36 

Ὡοΐ, ᾿ 

47-τ-ὁ4. ΑἈεπετυεαῖ ἐχ᾽ 5 5105:5 οὗ ει) εγίηρ 7οίποαῖ τοί αῤῥεα 
ζο Οοἵ 79» “οί. 

(Ὦ) Ὑῶλο ἐς ἢς 2λαξ 5411, δῃηὰ ἴξ σογλοῖα ἴο ρᾶ585, ἐυλθη :7 
(86 Ι,οτά οομητηδηάοιῃ 22 ποῖ 

80. 272 σίσείλ λὲς εἶεε 5] Ἡδτε νὰ ἢανο [Πὰ οἸἸπᾶχ, [Ὧ6 ἀχῃοσίατοη οὗ 
νεσ. 20 δείηρ τῆοτε ἀἰβίουε ἴο οὔδυ ἴδῃ {δαΐ ἴῃ ([ῃς Βτδὶ οὗ [86 ρτουρ, 
δηᾷ (Πϊ5 (Ππ πιοβί ἀϊβίουῖ οὗ 411. (οιάραγε Μαῖϊ. ν. 30. 

81---38. ΤὨϊΞ ργοὺρ οοπίαϊηβ ἴῃ6 ἴνχο {πουρἢς5 ΠΕ Ῥιοάπος {Π6 
το ρηδίίοη, (α) Ὀεοδυϑα Ῥυηβῃηηθηῖ 11] Ὀ6 ΟὨΪΥῪ ἴοσ ἃ {ἰπ|6, ἀπά ν}1 ὈῈ 
βιισσεςαςά ὈΥ͂ ἃ τεποναὶ οὗ τχεγου, (ὁ) Ὀεοαῦβα Ἔνθ ἴῃ ρα ΙβὨτηθηΐ ἰΐ 15 
ἴῃ ΠΟ ΔΏΡΤΥ οΥ νἱπαϊοῖίνα 5ριγϊ τηαἱ Οοά δοῖίϑ, 

838. τοι  ἔη191}}] ᾿ιϊότα γ, ,ηοσὲ “7ἰς ἀέαγές 
84--536. ΤὮτες βρεοῖθβ οὗ ψτοηρ- οἱὴρ τὰ ἤετα δπυτηθγαίθα; (4) Τὸ 

ἰγεδῖ Ὀυίϑοῃοιβ ὙἹΓΠ ΟΥ̓ ΘΙ(Υ : ννογὰβ ἴο νη ϊοἢ τΠ6 βρεοΐδοϊος ἀδ Υ 5θεῃ 
ἴῃ ]Τετυβαίθιῃ δὲ [Π6 {π|6 τηυβὶ ἤανα δἀάθα πιυοῃ ροϊηΐϊ, (ὁ) Τὸ ορίαϊῃ 
Δ υητὶρῃίδουβ ἀδοϊβίοη δἱ ἰαν: ἴοῦ (06 Ἰπάρεβ Ἂ5. τερτγεβθητίηρ Οοά 
ψγοΓα οἰ οά ὉΥ Ηἰἱ πδπὶα (6.5. ἴῃ ἴῃς οτρίηαὶ οὗ Ἐχοά. χχὶ. 6; 566 
ῬξΞ. Ἰχχχὶϊ. 6), δηὰ ἤδῆσθ ἴδε ἐχργεββίοῃ “" Ὀείοτε ἴῃς δος οὗ {ῃ6 Μωβὶ 
Ἡ!ρῆ;᾽ (Ο Τὸ ἀείταια ἃ τηδῃ οὗ ἢἷβ ἱεραὶ τρῃϊς, ψ ῃ]οἢ ταῖρῃϊ Ὀ6 ἄοηῃς 
νου δὴ δοίυδὶ {τἰὰ]. ὙΠα βδεπβα οὗ [π6 νος Ψ}}1] ἀορεπάᾶ ἀροὰ 
16 νίανν νγε ἴαϊκα οὗ ἴῃς ἰαβὲ ννοτάβ. ὙΤΉΘΥ ΤΑΥ͂ 6 ἐχρίαϊηθα εἰΠοσ, 
(ἡ) τε Ιμοτὰ τερασγάδι ἢ ποῖ (1.6. ἰὐτηθῖ ἃ ἀεαΐ δα) ἰο δυσὶ ἰμίηρϑ, 
1ῃ6 τνογτάβ Ὀεΐην ἴπθ βρόίκϑῃ ὈΥ̓͂ ὉΠ οἰ ανεῖβ οὐ ποθ γηο ἀεθραϊτεα οὗ 
οδιαϊηίηρσ Πεῖρ ίγουῃ αοά, οτ, (11) ἃ5 ἃ φυδϑίίοη, οί μοέ ἐἦε Ζογώ γεσαταῖ 
(δυις ἢ δςῖ5), οσ, (111) ἂβ τπὲὸ Επρ. Νεῖβ. [1 ἔδνοισς οὗ (ῃἰβ 1δϑὲ 15. (6 
υ56 οὔ ([Π6 δδὴ6 δχργθϑϑίοῃ ἴῃ σὕ ϑδῃ, χνΐ. 7. 

81--δ1, ἘἘΈΝΕΝΝΕΣ ἘΧΡΕΕΒΘΙΟΝΒ ΟΕ ΒΌΕΡΕΕΕΙΝΟ ἸΟΙΝΕῈΡ ΨΙΤΙ͂ 
ΑΡΡΕΑΙ͂, ΤΟ Ὁ. ΕΟΚ ΗΕΓΡΡ. 

81. ΤΠ νεῦθο ἰβ ὴη0 ἀουδί Ξυρρεκίεα ὈΥ 5. χχχίϊὶ. 9. Τῆς οτγάες 
οὗ τπουρᾷϊ ἰὴ το ἷθ στοὺρ ἰ5, Α11} ενθηῖβ ἀύα δοϑοϊυῖεὶγ ἰῷ τς Βαπάξ οὗ 
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(Ὦ) Ουἱ οὗ [μὲ πιουτ οἵ ἴῃς τοδὶ Ηἰρ ργοοδβεάβξῃ ποῖ 
ΕΝ] δά ροοά. 

(Ὦ) ὙνΒεγείοσε ἀοίἢ ἃ ᾿ἰνῖπηρ πᾶ σΟΠΊρΡ]δῖη, ἃ ΤηΔῺ ἴοῦ 
[η6 ρα πιβῃτηθηΐ οὗὨ ἢ]15 διηϑὺ 

(Ὁ) [μεὲ υ8 βϑαγοῇ δηᾶ ΕΥ̓ οὐγ γ5, ἀπ τη ἀραὶη ἴὸ 
[η6 ΓΟΒΡ. 

(Ὁ) [κεἰ 5 ἢ ἊΡ οὖν Πεοατῖ ψ ἢ ον 7 μας αηἴο Οοά ἴῃ 
[ἢὴ6 ἢδανθῇβ. 

(Ὁ) γε Βανα τταηϑρτεϑβεά δηᾶ μαναὰ το]! : ἕπου μιαϑῖ 
ποΐ ραγάοῃρά. 

(Ὁ) Τοῦ μαϑὶ σονεγεαᾶ ὙΠ δηρεῦ, δῃμα ρογβθουῖαά υ: 
[που μια5ῖ 5]δίη, ἴοι μαβίὶ οὶ ρι|6(. 

(Ὁ) Του μαϑὶ σονεγεα [ἤγϑεὶέ 1 ἃ οἱουά, [παὶ δῶ 
ῬΓΔΥΘΓ 5ῃου]α ηοΐ Ρ455 [Ὠγουρῇ. 

(Ὁ) Ὅπου μαβὶ τηδάδ υ ας ἴῃς οββοουτίηρ δηὰ τεΐιβα ἴῃ 
1Π6 τϊάςι οὗ [6 ΡΘΟΡΪΙΘ. 

(Β) ΑἹ] οὖῦ ἐπδηλῖεβ Ββᾶνα ορθηθβά {Παὶγ του ἢ 5 ἀραϊηβῖ υ5. 
(8) Ἐξαγ δηᾶ ἃ βῆδιε 15 σοῃδ ὈΡΟῚ 5, ἀεδοϊδίοη δηὰ 

ἀεβισπο]οη. 

Οοά, Τὺ εν]] σοήγε5 ᾿τοϊῃ Ηἰπὶ ἃ5 τ᾿ι}] ἃ5 σοοᾶ. Βαῖ ἴἰ ἰ5 τηδηἶβ Ξ'π 
(Πα Ῥτοσυγαβ ἴογ ἰπὶ [6 ἰοστηθγ; πα {παγοίογα τηΔῪ ἢοΐ σοτηρ[δίη. 

89. ΤΠ νεῖβε Π85 "δὰ ἵννο ἱηϊεγργοϊδίίοης ρτοροββϑά, (1) ΝΥ 5δουϊά 
ἃ τῇδῇ 41} ἢϊς 16 Ἰοησ οσοτηρίαὶη ἴΠπαξ ἢἰβ βίης ἂτὸ ρυηιβῃεα} (11) ΝΥ 
5ῃου ἃ ἃ τηδῃ ἰαπηθηΐ, 1116 411 (6 ἰἶἴτῶα ἣδ ἢας τῇοσγο (ἤδη ἢὸ τηοτί(ξ, 
νὶΖ. Πε 1,εἴ ἐδ ἢ οἠς ἰαπγεηὶ ἮΪΚ ς)::. 

40. Ζεΐ “ς σεαγε}} ΑΚ ἴἴ ἰβ Τῃγουρὴ οὖν ἐΐη5 ἴμαὶ [85 61] 15 οοσῃς 
ὩΡΟῊ 1.5, ἰοῖ κ5 566}ς οὐέδ ννμαΐῖ πὰξ ὕδθη δγη155 1Π 5. 

41. εὐἱΐὰ ον.» Ζαρα! Ἵ ̓ Ἰτογα γ, τρί ο.7 λαμας. Τιβὲ ἴἴ ποῖ Ὀὲ ἃ 
τΏΘΓΕ ἰουπιδὶ εχργαβϑίοῃ οὗ ὑγδυεσ, Ὀὰΐ 160 οὖν Πεαγίβ ἕο ον ἰ(ἢς ἀϊγεοϊίοι 
ἴῃ ψ ὮΙΟΙ οὐγ Βαηάς ροϊπί. 

42. ,ε... 10] ΤῊδ Ῥτοποιῆς ατγὰ εἰωρμαίϊο ἰῃ [86 οτρίπαὶ. ζ7Ζάοι 
δηά τῦό ανα Ὀεοθῃ ἂἷ νατίδηςσ. 

48. 7)1λο:ε λασέ ἐστε» 1] Ζ7Άλοιε λατὶ εὐὐεγεὰ ἘΆΥΨΒΘΙΖ, [ογα]γ, Του 
διαϑὲ τηδᾶάδ ἃ σονογίπρ ἴου {Πυϑεϊῇ, 

486. Οπ {πὸ Ῥεοιλαγν οὗ [π6 αἱρμαδόιϊὶς δυσδηρεπηεπῖ μαῖα 566 
Ιηϊτοάδαυοιίοη, οἤδΡ. ἱ. 8.4, δῃὰ ἴον 115 νϑῦβα σοπιρᾶσε οἤδρ. 1. τό. 

41. 2 :α»γ α»α ὦ σπὰγε) 846 ποῖα οἱ 767. ΧΙν . 43, τοτὰ πη οἢ [ἢ 15 ἰς 
ἃ αυοίδιίοη, ἔξατ Ῥγο Δ ΌΪΥ τηδδηΐϊηρ, ἱξ ποῖ δὴ δοίυδὶ ἀπρΖέρρ' ἵνα 
(οοιραζα 1, αἰΐη ,“ογηεἶ 0), αἴ ἀῊΥ ταῖο ἴΠ6 οαι56 οὗ ἔεασ, γηεαδίς οδΡεί, 
85. 1ὴ ἀδη. χχχὶ. 42, 53. 90 (ΖΦ ͵όζε Ῥογα δΒοοξὶ), 

ΟΥ ἴῃ [86 πίρὶ, ἱπιαρσίηὶηρ βοὴ “24, 
Πὼονν ΘΑΞΥ ἰ5 ἃ Ὀυβἢ βυρροξαὰ « δεαγ! 

δ νηεο δίσλος Ὥγεχηε, Αςῖ ν. 5ς. 1. 



νν. 48--- 54. ΤΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΘ, Π. 381 

(8) Μίπε ἐγ στυηηδίῃ ἄονῃ τοῦ τἰνεῖβ οὗ ννδίῖθυ ἔοσ ἴῃ 48 
ἀεϑίγασίίοη οὗ [Π6 ἀδαρῃοῦ οὗ ΤΥ ῬΘΟΡΪΘ. 

(Ὁ) Μίπε εγε Ποκίοῖῃ ἀονη, δηα σβαβαῖῃ ποῖ, ψιποιι 49 
ΔΏΥ ἸΠΓΘΓΓΩ 55] 0, 

(Ὁ) ΤῊΣ 16 ΤΠΟΒΡ Ἰοοῖ ἄοψῃ, ἀπ Ὀ6ΠοΪ ἃ ἔγομι μθάνθη. 59 
(Ὁ) Μίπε εγε δἤεοϊει ἢ πλῖης μεαγτὲ Ὀεοαιβε οὗ 811 [16 5: 

ἀδυρῃζοτιθ οὗ ΤΥ αἰγ. 
(2) Μιὶπε δρθιηϊθ5 οΠδβθα τὴρ βοζθ, κθ ἃ δἱγά, ψιμουΐ 52 

οΔ 1156. 
(Φ) ὙὉὙΠεγ Βανα ουϊ οὐ τὴν [6 ἴῃ [6 ἀπηρθοη, δηά οδϑβί 5: 

ἃ βϑἴοῃθ ὕροῇ ΠΊ6. 
(Φ) ϑναίειβ. βουνὰ ονεῦ τηὶπα μοδᾶ; ζάφηε 1 5αἱάᾷ, 1 δῃὴ 54 

ουΐ οὔ, 

“εεοία 194] ἄοναδιδίοσι. ὙὍηδ οτἱρίηαϊὶ 15 οὶ δὴν οὗ 7ογετιϊαῃ ̓ς 
τοσὰβ τοηάογοα 50 οἴἴϊδῃη Ἵἰοίαζίογρε ἴῃ ἰ6 Επηρ. Μεγβίου, Ὀὰΐ οοσυτβ 
Παγα ΟὨΪΥ. . . 

48. »μρηφΐ ἄοτυ» τυΐϊλ γίσευς οΥὙ τυαί27} ἃ. 511} βἰγοησου Ἔχργεββίοῃ 
ἴδῃ μα οὗ ἱ. τό, Ποῖα 566 ῃοΐς. 

49. τρυνς εἶσιν} Ῥουχσϑίι ἀοτυη. ΤΠ Επρ.  εῖβ. 15 Βασάν βίσοηρ 
δῃπουρῆ. 

«εαφελ ποῖ] ᾿ἰζογα!ν, ἐς ποΐ σἰλεμέ, σοτάρατα Τεῖ. χὶν. 17, ψἤογα ἰῃς 
ἩΞὈ. ψοσὰ 15 ἴπ6 βαπηθ. 

δ1. αγΖείσείλ ηεἴηι6 ἀξαγ ] οδιβοίῃ απ ἴο τὰν Βοὰ]. Τῆς 1ηΠδηλπα- 
το οὗ εγεβ σδυβθα ΟΥ̓ σοῃτῖπααὶ νϑερίηρ 15 δἀἀοά ἰο [ῃς τηεηίδὶ κυβεσίηρ 
ὙΒΙΟΙ δἰγοδαν οχίβίβ. ᾿ 

ἐλε ἐαμρλέεγς οὗ νι} οἷν] ἴῇοβε ψἤοβα υηϊοναγὰ ἰδία Γεγαπιῖδῃ ἢδ5 
ΔἰΙσγοδαν Ἰαϊηεηιεὰ (1. 4, 18, 11. το, 21). Τα νϑῖβϑα πᾶς Ὀδθη ἰακϑη ἴῃ 
ἵννο ΟἴΠΟΥ γΑΥ5, ἡ ΠΙΟΏ σοπηηγχεηα {Πεπηβεῖνεβ 1655: (1) ἴηι [ῃ6 ἀδυρῃίοτς 
ἃτα ἴῃς νἹ]αρσοβ, ἀδυρῆτεῦ ἴοννηβ οὗ 7επιβαίθηι, (11) ταὶ ()6 56ῆβο ἱς5 
7) τυσοῦρ ταοτα ἴπδὴ αὐ ἐ.6 ἀαιιρλζέγς, 1.6. 106 Ρτορῃοι 5 ἴθατβ ἐχοθεάδα 
18οϑε Ἄνθη οὗ [ῃ6 τηοβί ἰθηᾶθσ μοαγίεα ψοϊηδη. 

δ2. ΤΠ στοὺρ οὗ νεῖβεβ δοοογάϊησ ἴο βόπχ ἢα5 χϑίδθγθηςθ 5016 }Υ ἴο 
[86 Ῥσορῆεὶῖ Ὠἰγηβεὶΐ, ἃς Ῥεγβοουϊθα ΕΥ̓ 15 σουπίγγιηθη. [Ι͂Ιἢ (παῖ ᾿α56 
ΨΟΙΞΕ 53 Ν1}] τείεσ ἴο ἴῃς ἱποϊάδης οὗ 7ετ. χχχνῖὶ. 6, Δηά “οαδὶ ἃ βἴοῃθ᾽ 
Ὑ1}1 τοθδη, ποῖ Ῥγο ΔΟΪΥ παῖ [πς ῥγίησθβ ἱῃαγα τηθηςοηθα δυηρ βἴοηας 
αἵ Τἐσειδἢ 85 Ὧς ἴδ ἰῇ {πε ἀυσηρεοη, δῖ {Παῖ (ΠΥ σονετοά ἱξ ἴῃ Δ ἃ 
ΒίομΘ, 580 85 ἴο ἱποίεαϑε 6 Ῥγορπεῖ᾽β βυβεηηρθ. ὙῊΘ ΟἾΠΟΥ ΜΑΥ οἵ 
πηδετοίδηδίηρ ἰἰ 15 οὗ ἴῃ 15γδ 6165 ῬΈΠΟΓΑΙΠΥ ἴῃ {πεὶτ Ποὺγ οὗ βυβετγίησ, 
δηαὰ ϑρβοΐα!γ οἵ ἴΠ6 σοάϊγ, ἀιῆοηρ Ώοσι {Π6 Ῥτορμεῖ ἰῃ δἰβ βυβεσίηρβ 
ποῦὰ Ὀς ἃ ἰγρίοδὶ ἰηβίδηςε. 
Μίηο ορερεῖσς. τοϊλομέ ἐαμ δε ΤΉεβα πψοσχὰς βῃουἹά ΠΥ δο ἴο- 

δεῖπεσ. ΕῸσ [86 σοιῃρδτίϑοῃ ἴο ἃ οῃδβεὰ Ὀἱγὰ σοϊήραζε 5. χὶ. 1. 
δ8. 7λεν λανε ομἦ 97] 171ὲν λανυε ἀθαεϊχογϑθά, ἰ. 6. δανε ἰποὰ ἴο 

ἀεϑίσου. 
δι." σαί: Ποιυεαῖ οὐέν νερό ἀ.α4] ἉΝΠΕΙΠοΥ [Π 6 τοίεσοηςος ὃς ἴο [ἢ 6 

Ῥιορδοεῖ δ5 δὴ ἱπάϊνιἀπ4] οσ ποῖ, 115 πγαϑὲ 6 ΤΕΥ ἶγ ἃ ἄριγα ἴο ΟΧργαβδδ 
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55--66. ΖΖαμερίυΐηρ σπα ὦ 274)}67 707 τεπρεαπε. 

) Ι οΔ]16ἀ Ὡροὴ ΤὨΥ πᾶπῖθ, Ο 1ΟΒΡ, ουξ οὗ [Π6 Ιον 
ἀμπησθοῃ. 

) ΤΠου Παϑὶ Πεοαγᾷ ΤῊΥ νοῖοα : μι46 ηοὶ [ὰϊ]η6 δὰσ δἱ 
ΤᾺΥ Ὀτοδιῃϊησ, δῖ ΤΩΥ ΟΥΥ. 

φ) Τῆου ἀγαναϑὲ ἤθᾶγ ἰῃ (ἢ6 ὅαν ἐσέ 1 ΤΑ] ὑροῦ 
(66 : τῇου 5αϊά5ῖ, ΕδΑσ τοί, 

() Ο Τωτά, ἴμοὰ δαϑὶ ρ᾽θδάβα [6 οδιι56ε5 οὗ σγ 500]; 
ἴοι δαϑῖ τεἀθεηδα τὴν [1{6. 

(Ὁ) Ο Τομρ, ἴδοι μαϑὶ βθθῃ στὔὐ στοηρ : ̓πρα [ΠΟ ΤΥ 
οδι156. 

(Ὁ Ὅπου [ιαϑὲ βεθη 411} {ΠΕῸῚῚ νϑηρθάηοα αηα 411 {ΠΕ} 
ἸηΔρΊΠΔΊΊΟἢ5 δρδϊηϑί ΤΩ. ᾿ 

(Ὁ) Ὅπου Παϑὲ Ὠεαγὰ {μεὶγ στεργοδοῖ, Ο ΤΟΒΡ, σμα 81} 
 Πεἰγ ἹπηΔρΊ ΔΙ ΟΠ 5 ἀραϊηϑὶ ΠῚ6 ; 

(Ὁ)ὺ) ΤῇεἊ [ἰρ5 οὗ τῇοβα ἴπαὶ τοβα ὉΡ δραίηϑδὶ σγθ, δηά 
{πεῖν ἄσδνὶςα ἀραϊηϑί τὴ6 411} [868 ἀδγ. 

(Ὁ) Βεμο]ά {πεῖν βἰτηρ ἄονῃ, ἀπα {ΠΕῚΓ στιβίησ ὑρ; 1 
αγι ἸΠΕῚΥ τα ϑιοκ. 

ἰπίθηβα τρίβου. ὙὍὙΠπὲ ἀυηρεοη ἱπίο ἩΠΙΟὮ 7Θγουλ δ τγὰ5 οαϑὶ τγὰϑ ατγν 
(16γ. χχχνῆῖ. 6). 8586 [υγΠ Υ ἴῃ ποῖα οἡ νεῖ. 55. 
7α»ὮὭω 97] δὴ. Ἐχρτεβθίοῃ ἰουπᾶ ἴῃ ἴῃ6 βᾶπὴθ 5εῆηβε Ῥξ. ᾿χχχυ δ. 6, 

δηὰ 15. ᾿ἰϊϊ. 8, ῬνὨΙΟΝ ἰατῖοσ βεῦνοβ ἴο σοηηθδοῖ ἰη τπουρδὶ ἴΠ6 Ξυβειηρθ 
Ἦδσα βροόίκβϑῃ οὗ ἢ ἴμοβα ἀηἀεγροης ὉΥ Ηΐ ΜΟ Ὀδοδηλα 8. οσ ι.3. 

δὅ---66. ΤΗΛΝΚΘΟΙΨΙΝΩ ΑΝῸ Α ῬΕΑΥΕΞΚ ΕΟῸΚ ΝΕΝΟΈΑΝΟΕ. 

δδ. 7 εαἰρα το: ἐὰν παη:5] Τὰ μᾶ5 Ὀδθη σοῃ]οοϊυγεαά παι Ῥ5. Ἱἱχῖχ, 
ἰδία οοπιροβὶ(ίοη οὗἉ Τἐγειηϊδῃ, ἀπά ννᾶ5 αἱϊεσεα ὈΥ͂ Βἰπιὶ οἱ 1818 οσσαβίος. 
Οομῖρασζα νεῖ. 54 Μ] ἴλε ορεηὶησ νεῦβαβ οἵ [μδὲ Ῥβδίῃηι. 

δθ. αἱ »1» ὀγεαίλίμρ, αὐ 91} 47}] οΥ, ἃ5 ἴῃς ογάβ ταῦ Ὅς ἔγδηςϊοϊοα, 
αὐ »'») ογγίηρ 707 γοϊϊού, ᾿πδβταθοῖ ἃ5. ἴῃ 1ἴΠ6 ΟἿΪΥ οἴδεσ ρἷδαος ψβεῖε 
ἴὴ6 ψογὰ ἤοσα σϑηδογοᾶ δγεαζλίηρ οσουχα (“τεβριο ἢ Ἐχοά. νυἱῖϊδ. 18. 
ἴῃ ΗδΡ. νεσ. χαὴ γε ο ἰβ 118 5εῆβε. ᾿ 

δ. 7λοι ἐγειυεεί σα 7} Οοτάραγε Ῥ5. οχῖν. 18. 
δ8. {λοι λας δίεααϊεα λέ εατξές οὗ τὴν σοι ὙΤὮδ ΘΠΕΙΩΥ ἅτε ᾿κεηδὰ 

ἴο ορροπρηΐβ ἴῃ ἃ 5υἱ αἱ ἰασ. Ἴδε 1οσά 15 δε ὑγορβεῖ᾽5 αἀνοοδίε 
ἀραϊηϑί {Π6Π]. 

62. 774: 1125] 1.6. ἴῃς υἰΐεγαηοεβ, δηᾶ ἤθποα ὈΓΟΡΕΙΪΥ σονεσγηεα ὮΥ 
Ζάοι λα: ἀεαγά οὗ ἴῃς Ῥτεσεάϊηρ νεῖβϑ. 

68. νι δὴ6}] ΒΟ. Οὐοιηραῖς 7οῦ χχχ. 9, σἤεσο ἴδ ποιὰ ἴσγδης- 
Ἰαϊεὰ βοηρ 15 ἔγοτῃ ἴῃς βᾶτῶθ Ηρ. τοοῖ 85 βϑσε; αἷϑο 5. ἰχῖχ. :2, τοῖα 
Βονγανοῦ ἴμ6 νοτζὰ ἰ5 ἃ αἰβεγεηΐ οῃς. ᾿ 
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ἜΘΔΠΔΕΥ τὑηΐο [θη ἃ στεοοσίρθησθ, Ο ΙΟᾺΡ, δο- 
οογάϊηρ ἴο ἴῃ 6 ψοτκ οὗ {πε ῚῚ ἤαπᾶθ. 

(Ὁ) Ὃσῖνε {ποϑῖὰ βοστονν οὗ μεδτί, [ὮΥ συτθα πηΐο {Π 6. 
() Ῥειβεουῖα δηᾶ ἀδβϑίτου {ἢεπὶ ἴῃ ΔΏΡΕΙ ΠΌΤ ὉὈΠΟΘΓ 

1η6 Πδανθῃβ οὗ [6 Τιοχά. 

ΓΗΔ. Ι΄. 1---22. Ζἦ6 το ϑβέγίηρς οὗ 116 2εοίς αγὲ ερηδοσηο,έ 
Οὔ: 5171. 

(8) Ηὸον 15 ἴῃς ροϊά Ῥεσομηθ ἀΐτ ! ἄστῦ 15 ἴῃ 6 τοδὶ ἤπθ 
Βοϊ]ά οὔδηρβά! 

ΤἼε βἴοηδϑ οὗ [ἢ6 βαποΐιασυ ἀσα ρουτεά οὐ ἴῃ [6 ἴορ οὗ 
ΘΥΕΙΥ 5ίτγεεῖ. 

(3) Τβε ργεοϊοιιβ βοη8 οὗ Ζίοῃ, σοϊωρδσαΐ δ ἴο ἤης ροϊά, 
ΗΟΥ͂ δῖε ἴπϑυ δϑιθοπηθα δ5 δαυίἤθη Ὀἱ ἴσο ογ5, [ῃ6 μοῦ οὗ 

[Π6 Παηᾶς οὗ ἴῃς ροίίεγ! , ᾿ 
(Δ) Ἐνεῃ (ες 5εᾶ τῃηοηβίοσβ αὐτὰ οὐδ ([ῃ6 Ὀγοαβί, {ΠῸῈ 

δῖνα βυςκ ἴο {ΠΕῚΓ γουηρ ΟΠ65: 

64. Εογ [ἴῃς Ἰαηριαρα σοϊηραῦα Ῥ5. χχνὶ!. 4, δηᾶ ἴοσ [86 ρεϑηεγαὶ 
σμαγδοίοσ οὗ [86 Ῥσάγαοσ ἴῃ (ἢϊ5 δῃὰ (ἢς ἵνοὸ ο] ον ηρσ νοῦβθβ, ποία οἡ 
7ετ. χυἹ]. 23. 

6δ. 5“ογγοῖ ο7 ζεαγ Ὀϊπάποββ 977, ζεαγί. (Οοπιρᾶσε 2 (ου. 111. 15. 

ΠΑΡ. ΙΝ. 1--22, ὙΠΕ ΞΟΡΕΕΕΙΝΟΘ ΟΕ ΤῊΗΕ ῬΡΕΟΡΙῈ ΑΚΕ ΟΟΝΘ5Ε- 
ΟΕΝΤΥ ΟΝ Β8Ι1Ν. 

1. ΤΒῚ5 οΠαρίοσ αἰ εσβ ἴγοτὶ {Π6 δδυ]ογ ομθ5, (α) ἰῃ ἀν 6 Πρ’ ΤλοΥα 
οὐ ἴδε ϑυβετσίηρβ οἵ ἡαγζοτές εἰασεές οὗ Ῥεορῖβ, (ὁ) π᾿ Ὀτηρίηρ οὐ ΤΊΟΤα 

ΕἸ ΑΙ. ἴμαϊ [Π 656 βυ βοσηρθ ννασα ἴ[ἢ6 σοηβεαῦθηςα5 οὗ ἴῃ πδίϊοηδὶ ἴῃ. 
Ἅεῦβαβ 1---12 5εῖ ἴοσίῃ [Π6 τη βοῦῖεβ αἰἰϊοηάδηϊ οὐ [16 βίερθ, 132---ιἷὖ 
Ροΐϊηϊ οοἱἽἱ [Βαϊ ἴῃ Ῥσορῃεῖβ δῃμὰ ῥγεϑδῖβ ἄσὰ συγ, 17---ὸ [Π6 ΠΟΡ6]655- 
Ὧ655 οὗ Βυϊηδῃ αἱά, 21, 22 [μαἴἰ ΕΔοΙ 5 {ΠῚ Ρἢ ν1}} ΡῈ ὰΐ 5ῃοσί-ἰνοά. 

Ἄἴοτυ ἐς 1}ε ουἱα δεεοηῖδ αἶρε ἢ ΤῈ [ἢ]5 ἀπά ἴῃ τεβὶ οὗ (6 νϑῦβα ποσὰ 
ἰ5 ὩῸ τσαοίεσεησε ἴο ἴΠ6 Ἰἰΐοσγαὶ ροϊὰ οὗ ἴῃς Τοιρὶθ, ΟΥ, 45 βοῖὴβ ἢανε 
᾿μουρῆϊΐ, ἴο [ῃ6 ΟἾΥΧ βἴοῃμξβ οὐ ἴῃ6 5ῃπουϊάεσβ οὗ [6 ὨΙρΡὮ ῥσῖθϑι 5 σοῦ ς 
(Εχοά. χχνἹ]. 9---12). ὙΠὲ ποχί νεῖβαε βδῆδενβ ἰμαΐ ἴῃ6 ΟΧρυθββί 5 
Αἴ ΙΕΘΙΔΡΠΏΟΙΙΟΔΙΥ υϑεᾶ ἴογ ἴῃ6 Ῥδορῖὶς ἱμειηβοῖνεβθ, 5:0} Υν σ4116 4 
εἰσόνοσο (Ζοοϊ.. ἰχ. 16) ““Π6 5Ξἴοηοθβ οὗ ἃ οσσονη7ὔ" 

γε 2ομγεά ομέὲ ἐγ: λέ ἐρ» οὗ ἐνεῦν “172 Ιι [4115 ἴῃ ψ ἢ τ[π6 αρονε 
ΠΗ ΕΗ. χροὸς (8αΐ {π15 [85 Ὀδδὴ δἰγοδαν 5αϊὰ οἵ (ἢς Ξίασνίηρ 11{{|6 Ομ 65 
οἤΔΡ. 3]. 19). 
: 2. τυογξ οὗ 116 δαμαάς οὗ ἐδες 2ο1167)] 7147} αἴῈ ἰγεαϊθα ἴἢυ5, νῆο δῇὸ 
ἴῃ Δεῖ 5ρθοΐδ!ν τοου]ἀεα Ὁγ (οὐ μαηᾶ, [ῃς Ρεορὶς ψῇοσῃ Ηδς ““[Ἷοσταοὰ 
ἴον" Ἡ 561 (15. χ τ. 21). 

8. 11}ὲ “,α »10715127.5] ἘΔΘ 28.0.415. 966 ποΐ68 ΟἿ 76Γ, χ. 11, 11. 34. 

ό4 
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66 
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384 ΠΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΘ, ΙΝ. [νν. 4--6. 

ΤὨΣς ἀδιρῆζεσ οὗ ΤΥ ῬδοΟρΪα ᾧς Ὀεοοίηα στυεὶ, κα τς 
οϑΠ Οἤἢ 65 ἰη [η6 ψΠῸΘΙΏΕ55. , 

(ἢ Τῆς τοηρυς οὗ [ἢ6 βυοκιηρ οὨ]]ἃ οἰεανεῖα ἴο δε 
τοοῦ οὗ ἢϊ5 του τῇ ἔογ (Ὠϊγβί: 

ΤῊΘ γουηρ ΟΠ] ἄγεη αϑὶς Ὀγεδα, σμᾶ ὯῸ τηδηῃ Ὀσγεαϊειῃ 
υηΐο [δ η. 

(ΠΠ) Ὑὴεν τμαὶ αἰά ἐεεα ἀε]Ἰοαίεῖν το. ἀθβοϊαῖϊθ ἴῃ {πε 
βίγθοίϑβ : 

ΤΠΟΥ (δαὶ ψετα ὈὉσουρῆς ὕΡ ᾽ῃ 5οατῖεῖ δαχῦταοα ἀπηρἢ1}]5. 
(ἡ Ἐοτγ ἴῃς ρυῃιϑηπηθηὶ οὗ [6 ᾿πίαυ οὗ [πΠ6 ἀδυρῃῖεγ 

οὗ ΤΩΥ ΡΘΟΡΪΘ 15 στεαΐοσ [ἤδη [ἢ6 ρυπῃιβητηθηϊ οὗ [ῃς 51η 
οὗ ϑοάοῃι, 

ἧς δεξιοῖς ἐγ Τῆς 4116 5 αγὸ Βαγάϊγ πεεάδα ἴῃ ἴῃς Εησ. δεῖς. [ἢ 
ψ ΏΟ]Ὲ Ὀεϊηῃσ νἱγία γ οοηίαϊπεα ἴῃ ἴπΠ6 ΗΘΌ. ; ̓ ΠςΘγα γ, ἐς Ὁ» ἃ ογτεε 
0716. 

ἐδε ἐλε οεέγίοδές ρει 1λδ τυϊαἶδ;455] ““Ἴἢδ οὐἵοσ ἰαυεὺ οὗ ὄορρε ἰς 
ΘΟΏΘΥΔΙΥ 50 111-οονεγοά {πὶ {ΠΟΥ ἅτε ἀδϑίσογεά ἴῃ αφυδης 1:65. ὉΥ 74οϊκαῖς, 
Μ}1ἃ-οδἴϑ, εἷς., δηά τ[πΠδξ [6 Ὠδίϊνοβ. ΟΑΥΓΥ ἰπεπὶ ΑΎΔΥ, ΟἿΪῪ ἱδκιησ ολγα 
ηοΐ ἴο ἰδεανε ἴΠ6 τηδῖῖκϑ οὗ (εὶς ἰοοϊβίε 5, βίῆσθ, ψδη ἴῃς οβι τὶ σἢ σοτῃος 
δηὰ βηπᾶς [ῃδὶ ΠδΥ πεϑὶ 15 ἀϊθοονετεά, 586 σσυϑῆθς ἴῃ 6 ψ οΪ]6 Ὀτοοὰ δηὰ 

“Ρυ ἀς ἃ ἢδϑὶ ἰβϑονῇεγα... Τὸ [ἢ]5 1 τᾶν θὲ αἀάεά (αὶ [ἢ ἔοπηα]ς 
οϑίσοδ ογβαίκαεβ Ποὺ πεϑὶ αἱ ἴπ6 ᾿βαϑὶ δἰαγη." (50. (οι. οἡ 7οὉ 
ΧΧΧΙΧ. 18, τ6. 8:66 (Παΐ ραββαρα.) 

4. 2.06 «μεξίησ εἀξῥά... ἐς γοηρ ἐλτἠάγεὴ} ὙΠ6 ἩςΡ. ἐχρτγαβϑίοης 
(γόδμδᾷξ... δίδί; ςοτάρατα ὈῬδΌ65 δῃά 5 Κ] ρσϑ 85 τεηδοηρ οὗ κατα ΗΘ. ἴῃ 
Ἐς, νἱϊ!. 2) ββεῖῃ ἴο ἀδποῖβ γεϑρθοί νου ἴῃ 6 βεσοηᾶ δηα ἴδε {πἰτὰ σἴαρο, 
ἤδη ἴΠ6 ΠὨΪΠἃ ραβοεά Ὀεγοπὰ ὈῬαθυῃοοά. “Τῆς δέδέ 15. 5111] συςκίηρ, 
Βαϊ 1ἴ ἰς ὯῸ Ιοηροῦ βαἰἰβῆθαὰ νἱτἢ ΟὨΪῪ [15 που Θῃτηθηΐ δπὰ '5 αϑκίησ 
Ὀτοδὰ." (Ἐδευϑῃεὶ πη 5 δξεζλές οὐ ζειυίτὰ ϑοοΐαί δύ, Ρ. τοᾳ.) 

ὁγεαξζείλ] 856 ποῖς οἡ εἴ. χνὶ. 7. 
δ. αἰεἰϊεαίει»} Ἰυαχαγουβϑὶγ. [π ἴἢς ΟἹ Τεβίατηεης ἴῃς τψογὰ οεοῦτς 

οἰςεννογα ΟἿΪΥ ἰῇ 1 ϑδη. χυ. 32, δηά Ρῖον. Χχῖχ. 21. [Ι͂ἡηἡ ἴπε ἰδίου 
οδ56 ἴῃ 5θῆβ6 ἰβ [6 5άπιθ, ψ ἢ1|6 τῇς ΗδὉ. τνοτζὰ ἀἰοτς ἴσχοιῃ {δαὶ υΞοὰ 
ἤετε; ἴῃ ἴπ6 ἰοπθοσ ἴ86 Ηδῦ. 5 ἃ5 βεῖθ, Ὀαΐ (μ6 5θῆϑε Ὀσο ΘΟ 
15 εὐεέγ εἶ. 

ἕἶφεοία!] ὅ.66ε ποΐβ οἡ οὮδρ. 1]. 11. 
ὀγομσλέ τ ἐπε σοαγίε] Ἰἰΐεγα!γ, γορζϊρηρ τι 05 δεαγίσί, τ οσς νΟΥῪ 

ον Δα] ηρ οἰοῖ με 5. νεσα σἰσἢ μά ΠΟ Ϊγ. 
ορόγαεε ἐμηρ λὲς] ἴοσ δπΐ οὗ ἃ Ὀδίογ σουποῆ. 
6. 4» 1}ε δωρμέεληιονέ οὗ 11ε ἐμίφι ν}}] ἙΟΥ͂ [89 1π]απ!ῖν. 
{δε φιρίσληοη Οὗ ἐδς 515] [89 5Βῖ8. ὙΒεΥε 18 Ὧο δϑβεσίίοῃ ἴῃ τἢ]ς 

Ῥατγὶ οὗ ἴῃς νϑῖβα ἂδ5 ἴο ἴπ6 σοτηραγαῖϊνα διηοιηΐ οὗ ρυηὶϑῃτηθηϊ, Ὀυϊ 
ίτοτῃ ἴς δἀὐμκἰεαἀ ἑαοῖ ἴπαὶ [Π 6 Ξυβετγίηρβ οὗ Τεγυβαΐθτι Ἔἐχοεοᾶςα ἴποςς 
οἵ ϑοάοχῃ, ἰξ ἰ5 ἱπίεγγεά ἴπδΐ ἴῃς 5'η πηυϑὶ ἢανα Ὀδεὴ ἴῃ Κα ργοροσχἝοη. 
ϑοάοπι Ρεγίβῃεἀ ἴῃ ἃ πιοπιθηῖ, ἔμεῖε ὍΟΥῈ ὯῸ ῥτοϊοηρεὰ κυβεσίηρε, 



νν, 7---το.] ΓΠΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΘ, ΙΝ. 48ς 

ΤΠαὶ νγὰβ ονουι ον 85 1ἢ ἃ πιοιηθηΐ, δηἃ 0 δεαηάβ 
βίδαγθα οἡ ἢΕσ. 

(ἢ Ηδν Ναζαυῖῖεβ σεσα Ῥύχσεῦ [Δ 5Πη007, ἴΠ6Ὶ ΜΟΙ 7 
ΜΏΣΟΙ [ΠΔ4ῃ ΤΩΙ, 

ΤΉΘΥ ΜΟΙΘ τοτα ταν ἐπ θοάγ (ἤδη ταῦ 165, [ΠΟΙ ΡΟ] 5ἢ- 
ἴῃ τυᾶς ΟΓ ΒΔΡΏΪΤΟ: 

(Π) ΤΠ οῖγ νίβαρα 15 ὈΪδοκοσ ΤΠ ἃ οοδ] ; [ΠΟΥ ἅτὲ ποῖ 8 
Κηονῇ ἴῃ [86 5ἰτεοίβ: 

ὙΒοῖσ 5κίῃ οἰθανθίῃ ἴο [ἈΘΙσ ὈΟΠ65; 1ξ 15 ψ Ποτδά, 1 15 
Ὀδοοταδ {Κα 4 5110 Κ. 

(Ὁ) Ζ2εν τλαΐ ὅς 51αὶα τὰ [86 σνοσά τα Ὀείζεσ (ἤδη 9 
ζδεν τλαξ δὲ 5Ϊαῖη, ψιϊὰ μυηρεγ: 

Εσοτ ἴἢδ56 Ρῥΐηθ δι'νδύ, β: οἰκο [Ὠσουρἢ ἕο τυαμΐ οὗ τῇς 
ἔτυϊῖ5 οὗ [86 δε]ά, 

(ὴ Τῇ μδηᾶς οὗ (86 ῥἱΠ|] τοσίθη ἤανα βοάάδηῃ {ΠΕῚγ το 
ον οδι]άἄτορῃ : 

ΒΓ ἢ ἃ5 αἀτὸ Ὀσουρῆς δρουὲ οὐ ἀϊγθο γγ δαπιηἰδίετεὰ Ὁ [6 μαηὰ οὗ 
ΤΩΔΠ. 

σίαγεα οκ ἅ47] ᾿ἰτογα γ, τυϑρῖ γομρμαῖ αδομς ἀέ7 (ἰπΒ᾽ο  ηρ [86 ΡαηἸ5ἢ- 
τη οηϊ). 

1. δλιαΖα» 5] ΤΉΙ5 15 ῬΥΟΌΔΌΪΥ τἰσαϊ, αἰ ΠΟυΡῊ 11 15. 4150 τοπάογοά 
2γίπως. ΤΏΘΓΙΘ 15 ῬΥΟΡΔΟΪΥ ἃ σείεγεησε ἴο [6 ἘδομαΡΙῖα5 (71εσ. χχχν.), 
ὍΓΠΟ ΜΕ,Θ διηοηρ [86 τηοβὲ ῥγοϊηϊποηΐ ἜΧϑρ]65 οὗ πιθὴ [Ὁ] οννίηρ ουἱ {πε 
ΝΝαζασχὶίε σὰ ]α οὗ 116 ἴῃ [86 τηαίῖοσυ οὗ δρϑβιίίηθησα ἴτοτα ᾿ηἰοχι σαϊϊηρ ἀσίηκ5. 

γὐϊ45] ΘΟΙΘΙΒ. Οἰδοῖβ τοηάογ 2εαγίς, Ὀὰὶ [ἢ 5 ἱνοϊναβ 4150 ἃ βδυ- 
δ πὔοῃ οἵ ρύοτυΐ»ρ ἴοσ γρααῖν, ΜὨΪΟὮ 15 ἢοΐ Ῥεγμλ 5510 16. 
οὐ ὦ ϑρού ἢ τυαᾶς οὗ ταΞΤ.174] ὈΒΘΙΣ ΒΗΔῸ9 γἯΑΑ8Β ὑπδὺ οὗὨ 8 ΒΑΡΡὮΏΙΤΟ. 

Νοῖί οηἱἷγ {πεῖν Ὀσίσαῖ, σἱονίηρσ ἀρρδϑαάγαησα, θα α͵5ὸ {εὶς ψγ)6}1-5αρεὰ 
ἤρυτχαβ βυρρεβίεά ἃ σαγοία Πγ οαξ ῥγθοίουϑβ βἴοῃθ. 

8. 77ε17 σίδαρό ἐς ὀαεξεν ἑλαρ α εοα}] ΤΆΘΙΣ ΖΌΣΙΩ 18 ἀΔΙΚΟΣ ἴδ8} 
ὈΙΔΟΙ͂ΣΙ6858. Ηρα οολθβ [Π6 σοηίγαϑί, 56 ΝῺ ἴῃ {πεῖν ὑσοβεηΐ ἰδία. 
(οτηραγα ἴοῦ χχχ. 30. 

ἐξ ἐς τυλογεά,, ἐξ ἐς ὁσοο»!6] 1ῦ 18. ὌΘΟΟΣΩΘ ἄσγ. 
9. 866 ποῖς οὐ Τεῖ. ΧΧχυ. το. ΤῊΣ ἔψο πιοάε5 οὗ ἀεαίῃ Ἔχρεγθποθα 

ἴῃ [86 5ίερβ τὲ Ἴοοῃἰγαβίεα. Ἐσοϊῃ [Π6 ὈΥΪΏΊΔΥΥ 86π86 οὗ ἴμ6 ψοσζά 
ἰγδηβϑαί θα 22,26 στυαγ, νἱΖ., λίοτο οἱξΐ, ἃ5 ΜΕ} ἃ5 ἴτοτὴ τὴς ἴδοϊ ἴπδΐῖ ἴῃς 
Ηενν. ἴοσ σέγίεζερε ἐδγομρὰ ἰβ ἃ νοι 86 εἰβονῃοσα ΟἿἹΥ ἴοσ ἴμοβα 
ἸΠΈΘΥΑ ΠΥ ἰταηβδῆχοά, ἴπ6 ἰδίίεῦ ρασὶ οὗ (πΠῈ νεῖβα μδὰ5 Ῥδθὴ ὈΥ͂ 5016 
τοίοστοά ἴο ἴμοβα 5]αῖη (ἢ [6 συνοσγά, δπὰ ταηϑαἰθα, 7.16 20 γ,η,6 2οΨ 7 
οἱ ἐλεὶ»γ ἠέσες, 2ϊιογοάί 7 ῷο»ε (1.6. ροΐϊπρ' ἱηΐο Ὀαῖί]α ἀϊγαοῖ ἔτοπι [ἴῃς 
γεῖ ταιηδ ἱρὴ ἡγεῖ οὐ ἐλε Πεϊά, 
.10, Εοὸσ ἰῃ6 φξδηθζαὶ βυρ)θοῖ οὗ [Ὡς νεῦβα 566 σβᾶρ. 1ΐ, 20, δῃὰ Τεζ. 

ΧΙΧ. 0. 
βεμγμ (ΕἸ Βοσῖο) οοτηραβϑίομδίῖθ Τῆς ποσζὰ 15 ἑουηᾶ εἰβενβογα ἴῃ 

ἴα ΒΙΌ]6 ΟὨΥ ἱῃ [8τὰ. ν. 11; σ Ῥεῖ. 111, 8. [18 τηοάδγῃ 568 5 ποῖ ἃ9 

ΤΕΆΕΜΙΑΗ 25 
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585 ΙΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΘ, ΙΝ. ἴνν. 11-- 15. 

ΤΒΕΥ σψετὰ {πεῖν τηθαΐ 1 (Ὧ6 ἀεεοισπιοοη οὗ [6 ἀδιρδίεσ 
οὗ ΤΩΥ ῬΘΟρΪϑδ. 

() ΤῊΘ ΙΘΚΡ δαί δοοοιρ] ϑῃθὰ ἢ15 ἔυτγ; Ὠ6 δδῖῃ 
Ρουτεά συϊ δὶ5 ἤδτοθ ΔΏΡΟΥ, 

Αμά Βαιῃ Κιηαϊθὰ 4 ἔσε ἴῃ Ζίοῃ, δηά 1: Βαίῃ ἀενουγοά 
[86 ἰουηάδθοηβ {Πετϑοῦ. 
ὼ ΤῊΘ Κίηρβ οὗ [Π6 εαγίῃ, δηὰ 411 (Ὡ6 ᾿Ἰῃῃαριϊδηΐς οὗ 

[06 νοι], νου οὶ ἢαγο Ὀοϊονοά ἔ 
Τμαῖ [06 Δανουβαιυ δηᾶ (6 ΘηΘΠΥ 5μου]ἃ ἢάνα δηϊογοα 

Ἰηἴο ([Π6 ραίθ5 οὗ [6 πιβδ]θτη. 
(Ὦ) Ἐὸογ {86 5ἰῃ8 οὗ μοσ ργορῃείβ, σμαᾶ ἴῃ ἱπιαυμε5 οὗ 

ἢ6Γ ῥτδβίδ, 
᾿ΤΒαὶ ἄσνε 5Ξῃεἀ (ἢ ὈΪοοά οὗ [6 75 ἴῃ [ἢς τηϊᾶϑι οὗ ΒΕῚ, 
(Ὁ) ὙΠ μᾶνα ψδηάειεα ἂς ὈΠπα γπό2 ἴῃ [ἴῃς 5τεεῖβ, 
Π6Ὺ Πᾶνα ΡΟ] θα ΤΠΘτάβοὶνεβ ψ ἢ Ὀϊ]οοά, 

50 [Παῇ »η65: οου]ά ἠοῖ τουο [Πεῖγ ραστηθῃΐβ. 
(Ὁ) ὙΒΕΥ εὐεά υπΐο ἴπειη, Ὠερασῖ γα; ἐξ ἐς ὑποΐεδηῃ; 

Βοτα, ἴῃ (ἢ βεῆβα γμ}} ΟἹ 21ὲν, Ὀυϊ γιμελ Ἰο δε 2122, Ἐοτ ἴῃ ἔοττηεσ, 
σοΙΆΡΑσο ([,δἰίτηοσ, ϑεγηεορες, Ὁ. 3091). ““Βεσδιιϑε 1 βρεαῖς μοί οὗ ὁγρῇδῃς, 
Ι 58}.4}} Ἄχῃοσί γοιι ἴο ὈῈ ΜΝ πηΐο [πειη.᾽".-- Δ δίς Ῥογά Βοοξ. 

σοαα2} δοϊζεά ; (6 φῬατγιοῖρὶς οὗ 20 σεεζάξ, ἴοσ ΒΟ ἰδϑὶ δες 2 Κίηρβ 
ἷν. 38, δῃᾷ ἴον κοάάδβη, Εχοά. χίϊ. 9. | 

11, δλαίὰ ξίμαϊεα ἃ ἤγε ἐπ Ζίομ] ὙὍὌὨδ Πἰϊοσαὶ Ὀυτγηΐηρ οὗ 76 γιβ8]οπὶ 
Ὅ853 (γρίςδὶ] οἵ ἴῃς οτγάΐβ ἀπροσ, ψ Β]οἢ Πδα Ὀ]αζεα ἑοσίἢ ἀραϊηβί 11. 

12. αἱ ἐλε ἐμλαδίανές ο77 δε τυογί] δῇ τά ΔΙ ἴοσιη οἵ Ἐδϑίογηῃ 
ὮΥΡΟΣΌΟΙς, συρρεβθηρ. ἴο ἘΠεῖσ ταὶ ἀβ ΟΪΥ (86 5ατὴς ποίου ἃ5 ΟοἿἷἵ ἐν 
ὀοάγν, ἴῃε οὈνίουβ ᾿ἰπιϊδίοης Ὀεΐηρ σίνεη ΌὈΥ [ἢ6 5656 ἴῃ δᾶς ἢ Οοδ56. 
ῬΙΟΡΔΟΪΥ ἔχοτῃ δηὰ δἵϊοσ [ῃ6 ονεγί σον οὗ ϑεηηδομοῦ (2 Κιηρβ χίχ. 
34, 35), ἰἴἃ ᾿αηε ἴο Ὀ6 Ὀεϊϊανεὰ τἴδαῖ ΤΘγυβαίθτλ τγὰ5 ἱτηρσερηδῦϊας. [15 
[ογβοδίζοηβ μδα Ὀδθῃ στηυοῖ βισεηριβεηδα Ὀγ Ὁ ΖΖίδῃ (2 (Ὠτοῆ. χχνὶ. 9), 
Τοίδδαι (ἐ. χχνὶϊ. 3), ἀμ Μαπαββεὴ (ἐδ. χχχῖδὶ. 14). 

18. Τα τεάβοὴ ἴοσ ἰῃ6 δνθηΐ ΨΏΪοἢ μδ5 ἴππ5 ατηδζοά (86 νου] ᾿ς 
ΠΟΥ͂ σίνεη, δηά δἱ [6 Ὀερϊπηΐηρ οὗ [86 νεῖβϑε ὈΥ̓͂ ΨΑΥ οὗ σοπῃδχίοη ΜῈ 
τῦϑῖ ΒΌΡΡΙΥ βοῖὴβ βυοῖ νογάς 45, 72: λας λαΞῥέμεά. 

ἐλε σἷμς οὗ ἦεν ῥγοῤλείς α»αἱ ἐδ: ἐμέφιξίες οὐ λε7 Ξγίε5 5] 8:6 7εγ. νἱ. 
13.) ΧΧΙΪΪ, 11, Χχνὶ, 8, εἴα. 

14. 714}] ἴμεβε ὑσορβοῖς δῃηὰᾶ ργβϑβίβ. 
«υα»127,26]] Ἰἰτεγα! ]γ, σίαρρεγεάί. ΤῊΣ αϑὲ ρατὶ οἵ ἴῃς νεσϑθα ὄχρζεϑϑεβ 

ἔοτ ὈΥ μουν ἰοΙΤΊὈ]Υ σϑο 1655 {ἰΒΕΥ Πδὰ Ὀδθῃ οὗ μυμηδῃ 116. 
16. ὝΒοΞα Ψ8ο τηοδὶ ἴπεβ86 Ὀϊοοά-Ξἰαἰηοά ῥτίεσία δῃὰ Ῥγορβεῖς ἴῃ 

[86 Ξἰγοοῖ, δ᾽ βοιτοᾶ τεσ, δῃᾶ ψαγηθά ἴμθ οὔ ψἱτ ἴῃς Ἰερεεβ οἴ, 
ὥνοίξα»ε, ὡρείραρ} (1,ον. χὶ, 45). Τῆς ψοσάβς “1 ἰ5᾽ πεοὰ ποῖ ἢανε 
Ὀεδη Ἰηβεγίδα ἴῃ ἴῃς Εὴρ. εῖβ. Τα δά]οοῖϊνε ἱηδεςὰ ἰ5 ἴῃ ἴδε 5ἰηρ., Ὀαὶ 
ΟὨΪΥ͂ 45 τηεδηΐ ἴο σοσγθβροπᾶ [6 τῆοσα δοβοϊ αἰ εἷγ τ (6 ΟΥΥ ἩὮΙΟΣ ἰὼ 
[86 οᾶ56 οὗ ἸΕΡΧΟΞΥ͂ 16 αἰ Ποιά τηδὴ νγγχαβ Εἰταβοὶζ ἴο σαΐβα. 



ω "ἀΨ 

νν. 1τ6---ι9.] ΓΠΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΘΒ, ΙΝ. 387 

ἀερατί, ἀεραζγῖ, ἰουοῃ ποῖ, ἤθη [ΠΥ ἢεᾶ ἀνᾶὺ δηὰ 
ψαησεχεά: 

, ΤΏΘΥ 5αϊα διηοηρ ἴῃ6 Βοαΐμθη, ΤΠΘΥ 584}1} ὯῸ τῆοσε 
5ο]ουσῃ Ζ}674. 

(8) ΤΠ δηῆροσ οἵ [8 1.0ΒΡ Ὠαῖῃ αϊνἀδα [ἢ6πὶ; Ὧδ Ὑ1]] τό 
ὯΟ ΙΏΟΓΘ τορχα ΓΠδΠ : 

ΤΏΘΥ τοβροοϊςα ἢοΐ ἴΠ6 ρεΐβοῃηβ οὗ ἴῃς ργδϑῖβ, {ΠῸῪ 
ἔανουτοα ποῖ [ἢς 6] ἀ6Γ5. 

(Ὁ) 415 ἴοσ υ5, οὔ Εγ65 85 γεῖ [6 (οσ οὐγ νδίῃ ΒΕΙΡ : .17 
ΙῈ οὐὔῦ ψαϊοπίηρσ νὰ αν ψαιοῃθα ἔοσ ἃ πδῖοη ζάσέ οου]ά 

Ὡοΐ 54ν6 2. 
(Φ) ὙΠΟ δυηΐξ Οὐ 5ἴερβ, ἴμαϊ 206 σδηηοῖ ρὸ ἰῇ ΟἿΣΙ 18 

βίγοθοίβ : 
ΟΥὖὺσ δῃμᾷ 15 Ὥδδῦ, ΟἿγ ἀἄδγβ ἃ ]6]16ἃ: οσ οὔγ δηᾶ 15 

ΠΟΠΊΘ. 
Φ) Οὐὖΐ Ῥοιβδουζοιβ ἃ.6 5 ΕΣ τΠΔηὴ [86 6Ὧρ165 οὗ [ἴῃς 

Η Ὠράᾶνθῃ: 
ΤΠΘΥ Ρυτβιδαᾶ τι ρου (Π6 πιουηίδ!ηβ, ΠΟΥ Ἰδ1ἃ νγαὶξ ἴῸΓ 

0.5 ἴῃ ἴΠ6 ψΠᾺΔΘΙΏ 685. 

9 

«ὐλτρ “λον 3εα ατυαν αρα τυαραἴ2γ 41] τυλτρ ἦν 3εα ατυᾶν, ὍκΘα ΠΟΥ 
τυαπαγεα. Ἰὶ ννὰβ ἴῃὴ6 βδαπια {πἰὴσ ἤθη ΓΠΕΥ ψοηΐϊ δυτοαᾶ. ὙΠΟΥ 
ἴγανο 1] ςα τυ ἢ βίαρ 45 ὑποογίαϊῃ ἃ5 δ μοῖὴδ (566 “ ναπάετοά᾽ οὔ νοι. 14}» 
δηὰ δρσχοδά αἷβο δῃ ψουἹα ἤᾶνα ποηδ οὗ (6. 

Ζάεν ταἱά ἀγιονρ λ4 δαί} ταθι Ξαἰὰ, εἴς. 966 ῥσενίοιιβ ποίδ. 
ΤΠ656 γγὸ ΨψεΥΘ6 9. ΤΑΥ͂ ὙὙὲ}1 6 ἢοΐ ΣΊΘΓΟΙΥ ἃ σγάρῃϊο ΨΑΥ οὗ 5ειηρ 

ἴοσί ἢ 16 ΠοττΌ]6 οὐτηθβ οὗ [ἢ6 ῥγοόορμεῖβ δῃα ῥγίθδὶβ, Ὀὰᾷξ δὴ δοίυαὶ 
τοοοσζά οἵ ἴδοίβ οὗ ψῃΙςἢ [ἢΪ5 15 ἴῃς ΟὨΪΥ ἴγαςε γετηδιηΐηρ ἴο 15. 

16. λαίά ἀΖνϊάφα ἐλε»:] λαίλ βοαιλῖθσοά ζἀερε (ἀταοηρ [)6 ὨΔ.10}5). 
Ζ14}] Ἰ01, 85 ἰῃ [86 ῥγενίοιιβ νευῦβϑ. 
17. “4,1. Ρ τὠϑ, ΟἩ7 6γὲ5 ας γεΐ γαϊ σα 707 οἱ» ναΐγε 161}] ταῖῃοσ, ΟἿΣ 

ΟΥΘΒ 5.111 τγαδῖθ ΔΎΘΥ (88 ἯΘ9 10010) ΖῸΣ ΟἿΣ ΠΘΙ͂Ρ ἴῃ γαῖ. Τῇ ἐχρεοίδ- 
ἴοη ὑπαὶ Ἐσυρὲ ΟΥἩ δοῖὴδ οἴποσ 'Ὡδίϊοῃ τηϊρῃϊς οοτηθ ἴο [Π6 Ταβοῖθ, ννὰβ 
ομο5ηοὰ ἴο [6 εἐπά οὗ [ῃ6 γεᾶγ δηὰ ἃ δ] οὗ ἴδε 5ίερε, δῃᾶ ἤεσα ἰβ δεῖ 
ἰοσ [16 πραγ οΚη655 σδυβεᾶ Ὦγ [ἢ 5 Βορα ἀείεσγεα. 

ἐπ ΟὩ7. τυαζελῖ),}} οΥ, δοσοσάϊηρ ἴο βοπῖθ, ὁ οϑ"7' τυαζελ-ἔοτυέῦ. 
18.ὡ 7.λέεν ἀπμρμέ Ο7 οἵδε] Τἢϊ5 ἜΧρσαββθ5 οἰ Ποὺ [Ὡς ἀφδηϊία ἀδηροῦ 

ὙΠΟ οχιϑίεα ἴῃ [Π6 ΤΟΣα Ἐχροβθά ρατγῖβ οὗ 16 οἷν, ἴγοσῃ [ἢ ἴοννοῖβ 
δανδηςεα φυδάι4}}}7 ὭΘΑσΟΥ ἴο (Π6 νγὰ}15 Υ [6 Ὀεβίερεσθ, ἰὴ πὶ οἢ [6 Ὺ 
ΙΑΥ ἴῃ νγαὶζ δηὰ Ἰεἰ ΗΥ δἱ (Π6 οἰ τἸΖΘἢ 5, ΟΥ 1ῃ σϑηοσαὶ 1 ἀδηοίθς [86 σοπβίδηϊ 
ἀγοδά νος Ὀεβαῖ μεῖς οασίβ ἀημάθσ ἴη6 ἤρατο οὗ σαϊὴς ἴοσ ψῃΪοἢ [ἢ ς 
Βυηΐεν ᾿Υ5 νναϊί. 

, 19. στυΐεν “λαμ ἐδε σαρίθ5] ἃ ἰανουτίϊα 5ἴσωϊδ, ἰδ κοη τοι δαί. 
ΧΧΥἹ. 49. 866 ποῖΐβ Οἡ 7δ6γ. ἷν. 13. 
Ζ εν 2ιεγεμέα 145 τέῤογε 124 »:0:47:15 15] ὅεε Ιηϊτοάαςίίοη, οἤΔΡ. ἱ. 8ὶ 3. 

25--- 
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(Ὥ) Τα Ὀγεαῖῃ οὗ ΟἿΓ ποβίπ]5, [ῃη6 δηοϊηϊθὰ οὗ ἴῃ 6 
ΓΆΡ, Μὰ5 [Δ κθη 1ῃ [ΠΕΙΣ ρΡ115, 

Οὗ νὮοτι ΜῈ 5αἱὰ, ᾿ὕπάεγ ἢ15 βῃδαον, γε 584]1 ἵνα διηοὴρ 
 ἴΠ6 Βαδίῃθη. 
δ) Βα]οῖοα δηᾶ 6 ρἷαά, Ο ἀδυρμῖοεσ οὗ. Εάομ, [δὶ 

Μ6]165 τη [Π6 Ιαπά οἵ 2; 
ΤΒΘ ΟΡ 4150 5}4]1 ρᾶ55 (ὨὩσουρἢ ὑπο ἴΠ66 : ἴΏου 5η411 θ6 

ἀταηϊζοη, δηα βῃδὶῖ τηαῖζο {γβε} Ὠδκοά, 
(Π) ὙΤῇε ρυμῃιβῃτηθης οὗ [Π]ὴ)6 ἸΠΙΖΌΣῪ 15 ΔΟσοΟΙΩρΡ]5Π 64, 
Ο ἀδυρῃίος οὗ Ζίοη ; ἢ6 Ψ11 ὯῸ ΙΏΟΓΕ ΟΑΙΙΥ ἴδ 6 Δ ΑΥ 
ἰηἴο σδρίϊν γ : 

Ης ν]Ἱ}} νι51ῖ [ἢ1η6 1ηϊαιγ, Ο ἀδυρῃίον οὗ Ἑἄοσα ; ἢς ν1}} 
ἀἸβοούοθῖ [ἈΥ 5115. 

ΤῊϊς ρᾶββασε νγὰ5 Ξ ρροβεα Ὀγ ἰἴοβα ψῆο οὔοβε ἴῃς δαυ] θοῦ ἀδῖθ ἔοσ τς 
1 αυηοηϊδιῖοηβ ἴο Βᾶνα βρεοΐαὶ σείοσεμος ἴο ἴῃ6 ονοτίῆτον δηᾶὰ ἀδβῖῆ 
οὗ Τοβίδῃ. ὙὍΤὴδ τϑὰὶ σείδείθῃοθ 15 ἢὸ ἀουδὲ εἰ μεσ ἴο (δε εἰτοῦτα- 
βίδῃςε5 δἰἰεπάδηϊ οὰ ἴδε σαρίυτα οὗ Ζεάεκιδῃ (7ετ, χχχῖχ. 4, 5, ἢ]. 8.) 
ὙΠῸ ἰ5 τοίεσγεα ἴο τοσε ἀἸβΈ η ΕΥ̓ ἴῃ [86 ΤΟ] ον ηρ νοσβθ, ΟΥΓ[ ἴῃ σΈποΊαὶ ἴο 
(86 οοπάϊείοη οὗ {6 [ενν5 δἴ {πὸ ἰαἰκίηρ οὗ [ῃ6 ΟἸΥ. 

420. 751ε ὄγεαίλ " τ», γ05 1715] ἍΝ ΤᾺ [ἢ]5, ἃ5 ἀρ] εά ἴο αἰκίηρσ, ἃ 56 ῃ- 
ἴεηςοςα οὗ ὅεηδοα (αασ' Δίεγορονε ὧς Οἰδρεογζία, 1. 4) Ὧὰ5 Μ611 Ῥδθῃ οοτηρατοά: 
“δ (([π6 Ετηρεσου) 15 ἴ[η6 Ὀχεδί οὗ [1{6, ὨΙΟΒ. [656 τδηγ ἰπουξαπὰ 
(5 0] οἰ 5) ἄταν." Α5 τεραγάς 115 δρρι ἰοδίίοη ἴο Ζεάβκίδῃ ἱπάϊνίυ8}}} 
6 ἃ16 ἴο τϑιηθιηῦεῦ [πὶ ΏδΙΈΝΟΥ ΤΏΔΥῪ Πᾶνα ὈΕΘΘῚ 15 ῬΟΙΒΟΏΔ] ᾿ψεδ]ο- 
π65565 (ἀη ἢ6 ννὰ5 ψνϑαὶς γδίῃον [ἢδιι νἱοΐουβ), ἢ νγὰ5 [86 οὔθ οἡ ψῇοπι 
[6 ψοὶς οὗ ἴῃ6 Ρεορ]θ 5 βορεβ ἀδρεηάεά ἴοσ ἴῃς σοπίίηυδηος οὗ (δμεὶς 
ὨΔΙΙΟΙΔΙ 116. 

τυας {αζε» ἐγ: ἐλ εῖγ 2125] ἃ ταεϊδρβουῖοαὶ ἐχργαβϑίοη ἄγαντῃ ἴγοσα Βυπίηρ. 
Οογραζθ ἱ. 3, 13. 

οἵ τυλοηε τυ Ξαἱά...1 ὅεε ἰαβῖ ποῖθ πὶ οῃδ. 
21, Αεϑοίες ἀκα ἐδ ρίἰαα] ἘΠ ]ΟΥ͂ [ΠΥ 5ῃοσι] νοα ἰτἱασηρῆ, Μ᾿ Ὦ16 ἴπου 

τηαγοδῖ. ΕῸσ ἴδῃε ἸοΥ οὗ Εάοτῃ οὐϑσ ἴμ6 ἀεβίσιοίίοῃ οὗ [ϑχυβδίθτα 9ὲ 6 
Ἰαΐϊϊεγ ρασί οἵ ποῖ Ορρεφγϑηερρ Ξαοε, 761. Χ]ῖχ. 7. 

“λαξ ἀευεϊεεέ ἐγ 1}6 ἑαπα οὐ ζ.5)] 856 ποῖς οἡ [εζ. χχν. 20. 
ἐλε «9] ἰ)6 βρυγαίϊναε ἐχρχεβϑίοῃ ἔοσ Οοαβ Ψ σαί ; σοζρασα [εσ. 

ΧΧΥ, 17. 
᾿ σλαϊῥ δὲ ἀγμγεπ... ἃ ἀρυγαῦνα ννὰν οὗἉ βαυϊηρ, ποι 5Πα1 θὲ ὃχ- 

Ῥοββὰ ἴῃ [δὲ ἐγοβ οὗ {π6 ψοτγὶὰ ἴο [6 οοπίεηριὶ ΜΒ ΟΝ δἰΐεηαβ ὑροῖ 
αἀἰξαβίοσ (ςοσῦρᾶσα 1. 8). 

22. 7112 2η:ηληεορΐ ο7 ἐλήίγο ἐρφι}} ὙἙΒ1Ὲ9 1π]α θυ. ὅς νεσ. 6 
αὖονο. Τα ρῥτορδεῖ, ἃ5. ἴθ ἰοοῖϑβ ἰηῖο {ῃ6 ζαΐατα τυ 15 Μεβϑίδπὶς 
ΒΟΡΘ5, 8665 ἴΠ6 {ἰπὶ6 θη ἴμ6 [εὺνϑ 5141} Ὀ6 ἀοἰνεγεὰ Δ}}|κ6 ἔσοσῃ ἴδ6 
βίῃ] σουγϑοα ΠΟ μάνα ψεϊρῃεα ρου ἴδοι ἴοΥ σοηθγαίζομς δῃὰ ἔγτοσῃ 
186 Ῥυηιϑηηθηῖ ὙΒ1Οἢ Πα5 δηϑυδά, 

ἀφ τοῦ ἀέξεουθν ἐὰν οἰ] ΤὮς τεδάϊησ οὗ ἴῃς Ἐηρ. τρδυρίη (ἀξ τοὺ 



νν. 1--6} ΓΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΘ, Γ. 480 

ΓΗΔΑΡ. Υ. 1---ἰ8. 414 :ογγοτογμεῖ φρμγ97 αΖέορ Οὗ ἦε ἐμεμδίς 
Ζεαεά οἵ Ζίομ ὀεχαμδε οὗ Ζ67 5191. 

Ἐδιθ οΥ, Ο ΓΟΚΡ, νἢδΐ 15 οΘοτὴθ ὉΡΟὴ ἃ: 
(οηβιάοτ, δηαὰ ὈθΠο]ἃ οὔγ γσερσγοδοῆ. 
Ουῦ ᾿ῃῃδηίδηςο 15 ἰυτπαά ἴο βίσδηρ Ί5, 
Ουὖῖ Ὠοιι565 ἴο 4116}8. 
Ὗνὲ δῖθ οσὔρῇδῃβ δηᾶ {δῖ θυ 655, ᾿ 
ΟἿΥΙἿ ΠΟΙ ΘΙ 476 ἃ5 ΨΙὰΟΥ͂Β. 
γε Βαανα ἀσυηκοη ΟἿἿ ψναΐου [ῸΓ ΤΊΟΠΘΥ ; 
Ουγ νοοά 15 5014 φιρζο 25. 
Οὐ πεοκβ α7γ6 υηᾶογ ρειβθοποῃ : 
γε Ιάδουγ, σημαᾶ ανα ὯΟ χοϑί. 
Ὗς Ὠδνδ ρίνεη ἴῃς Βαηῃά ῶ ἴῃ6 ἘργρἝδηβ, 
“Ἵχὦ 1ο ἴῃς Αϑβϑυτίδῃβ, ἴο θῈ βαϊϑῆεὰ τυζζἦ ὈὉτεδά, ἍἙἝἈἉ 

“77 ἐἦεε εαῤίτυε 70»γ ἐΖ» οἷμοὴ ἄἀερθηᾶς ρου ἴδ ἔδει [παὲ [6 νου ἴῃ 
ἴῃς ΗΘ. ἰ5 ἴΠ6 βᾶπλα 45 ἰμαΐ 50 τεπάθγθα θαυ] ἴῃ τς νεῖβθ. [115 
ποννενοῦ σοπιηοῃ ἴῃ ὈοΐὨ 56 η565, δῃηά ἴἢπ5 [ῃ6 ῥγεβθηΐ οἂβα ἡγιϑί γαῖθου 
Ῥὲ Ἰοοϊοά οἢ δ5 δὴ τπηίγδηβαίεα ὉΪ6 οἷα οὐ ψνοσάβ. Εὸσ αΐσοονεῦ υδεὰ 
νἱσίσα!ν ἴῃ τΠ6 βεηθα οὗ Ῥιη15} σοπιραῦα (86 σοηνέτβα ι.56 οὗ ἐφοϑδ7᾽ ἴῃ 
Ῥβ. ΧΧΧΙΪ, 1, ΙΧΧΧΥ. 2. 

ΓΗΑΡ, Υ͂. 1--18. Α ΘΟΚΞΕΟΨΕΟΙ, ἘΝΌΜΕΒΑΤΙΟΝ ΟΒ ΤΗΕΞ ΙΝΘΌ115 
. ἨΕΑΡΕῸ ΟΝ ΖΙΟΝ ΒΕΟΑΌΞΕ ΟΕ ΒΕᾺ 51Ν9. 

1, ὙῈΪ5 ΕΔ] ροε;, δἰ [Πουρ 115 νεσβαβ ἄγε βαυ8] ἴῃ πατηθον ΙΓ [δ 6 
Ἰεϊίετβ οὗ ἴπ6 Ηεοῦ. ΔΙρῃμαθεῖ, γεῖ ἄοαϑ ποῖ, {6 1τἴ5 ὑρχγεάδβοθϑϑοσβ, δάπεγε 
ἴο ΔΩΥ͂ Γ]6 85 ἴο [6 1ἰηἰ{14] Ἰοογ5 οὗ ([Πῃ8 νεῖβεβ. 

2. Ον»»γ ἐπλογαηςε) οὐτ ἰαπά. 
1.7 ἀομ565] εἰπε [ἢ6 ἤουκεβ [πτουρῃουξ ἴΠ6 σου ΠΙΓΥ ρατίβ οὗ Τυἄδοα, 

ΟΥ̓ ἴοβ6 ἴῃ Το βαϊθα 85 ΜῈ]}, ΒΙΟῺ δὰ Ὀδεη 5ρδᾶσε 866 ποῖα οα 
ΘΓ. 1]. 13. 

᾿ 8. ογῤήαη"ς απα 7α͵λ2γ1254] ποῖ, ἂς ανΐηρ ἰοβῖ οὖν ζίγερ, 85 Ξοπηδ 
τοῦ ἃ ἐχρ δίῃ, θαϊ ἀδβοϊαΐα δηὰ πιςπουῖΐ ῥχοϊεοίοβ, 845 [6 τοί δῖ οὗ 
15γ86] γα ἴοσ [ῃ6 βᾶτηε σεάβοῃ {ἰΚεηδά ἴῃ ἴῃ6 βεοοῃά ρατί οὗ ἴ(.6 νεῖβα ἴο 

. τ άονν5. 
“ 4. Τῇο Ὀιίεογηθϑς οὗ {ποὶνγ σαρίϊνα βἰαϊθ ἰ5 βϑῆθνῃ ὈΥ π6 ἴδοϊ ἰῃαΐ 
{πεν ἴπὸ ΤΡΏ Γ] ΟΥΤΏΘΙΒ τνετα οιῃρε] δα ἴο ὈΌΥ ΠΌτα ἴδ6 ΘΠΘΙΩΥ 80 
δα οοτὴδ ἰηΐο Ροββεβϑϑίοῃ ἰῆς σοϊηπιοηθϑί ΘΟ ββασίοβ οὗ "ἴδ. 

δ. Οπρ πέεῖς α7γὲ τρι.167 )ε) εχ 210] ΤῊ 5:11} 6 οὗ δὴ δοΐιδὶ] ρυσϑυ 
5 υϑ6, ὟἮ ε ἴδ 85 1 εσα βασὰ ὑσχεϑβεᾶ δῃὰ δαγαβϑβαὰ ἴῃ Ηἰρῃϊ ΌὉΥ ἃ ἴος 
Ὑ}0 15 ραϊπίηρ' ἸΡΟΙ 015. 

6. Ἴδε παϊΐοῃ ἢ85 Ὀδθη βἰασνεᾶ ᾿ηΐο Ψ1]Π1Ώρτιθ55 ἴο βυῦτϊς ἴο εἰς μοῦ 
οὗ [Π6 ἔνο στεαῖ ροννεῖβ, Εργρί οὐ Βαῦυϊοη. ΕΣ “ψὸ δᾶνα ρίνεη [ῃς 
Βαηά᾽ 566 ποΐβ οἡ Τϑζ. 1]. 155) δῃὰ ἴοσ Αϑϑυγία τηεδηϊησ Βαυοη, ποία οα 
]εῖ. 11. 18. 
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Ουσ (Δί ογβ αν 5 ηη6(4, σπα “76 Ὠοῖ ; 
Αμπά ψε να Ὀογηθ {ΠΕ6ῚΓ Ἰη1α 1165. 
Θασνδηῖβ ἤᾶνα Τυ]Θα ΟΥ̓ΘῚ {5 : 
Ζάεογε ἐς ὩΟΩ6 ἴῃαὶ ἀοιῃ ἄοὶῖνοῦ ᾿ς ουὐἱ οὗ [Π6 ΙΓ μδηά. 
γε γαῖ οὔὖἦ Ὀγεδά στ ζῆ 22 1] οὗ οὖσ ᾿ἴνε5 
Βεδοδιι56 οὗ (ῃς βυνοτά οὗ [6 ψ]] θυ 658. 
Οὖ΄ 5Κίη ψγὰϑ ὈΪδοῖκ {κὸ δὴ Ἴνθῃ 
Βδοδαβα οὗ [ἢ6 [ΘΙ 16 ΓΑΔ] Π6. 
ΤΏΘΥ ταν ϑῃθα [6 ψψοσθῃ 1η Ζίοη, 
“Ἵμ4 ἴῃ τιδϊάβ ἴῃ [6 οἰ[165 οὗ Τπάδῇ. 
Ῥηησθβ ἃτ6 Πδηρθα ὕρΡ Ὀγ {πεῖν μδηά: 
ΤἼΒ ἔδοοϑ οὗ εἸάθσβ ψχεσα ποῖ Ὠοῃουτθά.. 
ΤΠΘΥ ἴοοῖκ ἴἢ6 γοπηρ τδῃ το ρτὶηά, 
Απᾷ [86 σὨΠ]άτγϑη 611 πη δον [ἢ6 ψοοά. 
ΤῊΘ 6] 6γβ να σβαϑβεα ἔτοσῃ [Π6 ραΐθ,. 
ΤῊΘ γουηρ τδη τομῇ {ΠΕΙΓ στη ϑίοϊς. 
ΤὭΒ ἸΟΥ οὗ Οὔγ Πεδαζί 15 σβαβϑά ; 
Ουγ ἄδῃοασ 18 τυγηθα ἰηἴο ΤἸΟΌΓΗΪηΡ. 

1, αγα αγέ μ01] οὐ, Ὀειίοσ, ᾿ΏΘΥ͂ ΔΣῸ ποῦ. 
“ὑὐ ἔσυε δογηό ἐλεῖ» ἐρεῖ 65] 8ὲ6 1πιτοάυοίόη, σπαρ. ἱ. ξὶ 3 (α). 
8. «5εγυαρῖς λἀαῦυς γιεέξα1] ΒΊΑΙ ΘΒ ἄαυε γα, Τῆς ΟΒαϊάαοδης διὸ 

τηϑδηῖ, διηοηρ Ποιὰ 1 νγὰ5 ποι ἢηρ πηυ5ι18] ἔοσ ἃ βἷανε ἴο στῖβα ἰπσουρἢ 
ΔΌΠΠΥ οὐ ἔανουγ ἴο με ΠΙρῃσϑὶ βἰδίοη. 

9. νε ραΐ ον ὄγεα4)] "2 ποῦ ο"γ ὀγεαα. ΤὮδ -τείδγεηοα 15 ἴο ἴῃς 
Ῥαηᾶς οὗ νι] Ατδῦὺς (Βεάανθῃ), 5θοϊηρ ορρογίπηϊ65 ἴον τῆς ΡΙυηάογ 
οὗ [ῃοβϑα ψῇο νδῃΐυτο ἔγοτῃ πε 5 ὶίοσ οὗ (Πς6 ΟἿἿΕΥ ἴο γὰρ ἴπ6 πατγνεϑί. 

10. τὐας δίιαεξ {2ε απ ουξη ὀεσαζ5 οὗ ἐδε ογγεὀίς ,α»ρη26) ΣΊΟΥΒ “ἐξε 
αι οὐδῦῆε ὀέεαμδε οὗ 116 Ὀπγυῖηρ ὈΙαβὺ οὗ ,αριΐμε. ὙΠ6 ἔδνθσβῃ685 
Ὀτουρἢϊ οἱ ΟΥ̓ ὨΌΠΡΈΤΙ 15 τηθδηϊ. 

12. δνίμοες αγέ λαρμρεά τ ὃγ ἐζεῖγ λαμ] ΤΈδ τεΐδσθησοα ῬΥΟΌΔΟΪ 
15 ποῖ ἴο ἄδαιἢ ὈΥ οσγιοϊηχίοη, Ὀπὲ ἴο βυ ρβεαιθηΐ ἱτηραϊοιηθηξ ἴῃ ογάᾶοσ ἴο 
ἜΧΡΟβα ἴο ἴΠ6 υαἱτηοβῖ ἱρῃοχηηγ. Βοῖῃ ἀδαΐῃ ὈΥ οσυοϊαχίοη δὰ ἱταραὶθ- 
τηδηΐ δἴτεσ ἀδαῖῃ ψεσα τεραγάβα ψ] ἢ [86 αἰτηοβὶ ΔΌΒοστεῆςς ὈῪ ἴδε [ ενγ5. 
Ἐὸχ [86 ἔοσιμδσ 866 Πδυῖ. χχὶ. 23. ᾿ 

18. 7114» ἐοοξ ἐδέ γοτερρ »ιθρ 10 ργήηα] ΤᾺΘ γΟΌΣΙΡ᾽ Τθυι πδνθ ὈΟΣΏΘ. 
080 Σ}}11. ΤὨΪ5 ἱηνοῖνεβ (ῃ6 {πουρῆϊ οὗ {πεῖσ αἷδο Ῥεΐηρ διιρὶογθά ἴο 
στὶπὰ [ῃς6 οοτὰ, δπὰ ἴῃπ5 [Π6 ρΈΠΕΓΑΙ βθῆβς οὗ [Π6 ψεσϑβα 15 ἴῃαΐϊ ἃ5 σδῃηῖς 
δηα δἀνδηῃσθᾶ ἀρὰ γγὙὰ5 Π0 βαίδριιδτζα, πεῖ ποῦ ἀ1ἃ ἰοπμάθτηδβ5 οὗ ἀρὰ βθουζσα 
δραϊηβί ἴπ6 σηοβί ὀρργαβεῖνα δηᾶ τηθη]14] οὗ Ἰδθουσβ. 

14, ,γ»ο»» δε ραζέ] ἴῃς ρἷδος οὗ βοοΐδὶ δηὐ)ογτηθηΐ ἀπ σον υβϑ οῃ, 
ΔΏΒυγατίηρ ἴο ΟὟΥ οἷ 5 δηᾶὰ οἱῇεσ ρ]δοβθβ οὗ δηϊεσίδιῃμημθηῖ, (οσηρᾶσα 
7εγτ. χῖν. 2 νυν ἢ ποίσ, 



νν. 16---22. ΤΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΘ, ΓΝ. 4091 

ΤΠ οΤΟῺ 15 4116 ,γορε ΟἿἵζ Ὠ6δᾶ : 
νοο υῃΐο ιι5, [αΐϊ γὸ πᾶν ϑἰπηηρά ! 
Ἐοτ [15 οὔὖὗγ ἢϑατσί 15 ζδιηΐ ; 
Ἐοτ [Π656 Ζζερς ΟἿΣ ΕγΥ65 τα απ, 
Βεοοδαβα οὗ [ῃ6 τηουηίΐαίη οὗ Ζίοη, ψὨϊοΐ 15 ἀ6ϑο]αῖο, 
ΤῊΘ ἔοχϑϑ να} ὌΡΟῺ 1. 

190-22. “παῖ αῤῥεαὶ ἐο σοί 70» Ζεἰθγαηεε. 

ΤὭου, Ο 1ΟΕΡ, τοιηδιηδϑβὶ [ῸΣ δυοσ ; 
ΤῊΥ [γοησ ἔγοτῃ βεπογδοῃ ἴο ροηθσδίίοη. 
Ὑνμογείοσα ἄοϑβί ἴμου ἔοσρεῖ τ15 ΤΟΥ ΘΕΟΣ, 
ΑἽμ(ὦ ἔοτβακθο 5 580 ἰοῃὴρ Ὁστη6 ὃ 
Τυτὰ ποι υ5 αηΐο ἴἢ66, Ο ΤΟΚΡ, δηα νγὲ 5041 Β6 τυχηθά ; 
ἘΘΠΘΥ͂, ΟἿΓ ἀδγ5 85 οὗ οἱά. 
Βυϊ του δαβὶ υἱέοτ]ν το]θοϊεά υϑ ; 
ΤΒοι ἃζί νυ ΙῪ στο ἀρδϊηβί 115. 

106. 7214 εογοτυ;Ἐ ἐς χαϊζεμ ἥσονε στ» 544] ἸᾺΘ ΟΣΟΎΤ ὌΡΟΣ (ΘΓ ΙῪ 
Οὗ ΟἿΣ ιο84 15 ΖΆ110:ι, 1.6. Οὐῦ ΒΟΠΟΙ ἴ5 Ὀγουρδί ἴο ἴῃς ἀυκῖ») 

“σοέ τ» τ45, ἑλαΐ τό ἀατνε εμρισά ]} ὙἸδεβθα τοσὰβς ββεν ἰΠαὶ νϑσ, 7 15 
ποῖ ἱηϊεηαεᾷ [0 ἱπιρ]γ ἵπᾶὶ [ἴῃς ρεπεγαίΐοη νμΐοἢ αἰΐετβ 1 ἄρας τοὶ 
ἱηΒοτῖξ [ἢ 5ἰη5 οὗ 115 δῃοαβδίουβ αυἱῖα 85 τουοἢ 85 [6 Ρυῃϑῃτηθηξς ΟΝ 
15 [πεῖν ἀπε. ὶ 

18. ,0»χ4:] 80.185. ΤῊΪΐβ σεννβ γαῖ ἃ οΘοτηραγαίϊνα ἀσϑβετί ἰξ γτ85 Ὀ6- 
ΠΟΠΔ6. 

19---42. ΕἸΝΑΙ͂, ΑΡΡΕΑΙ, ΤῸ ΟΟΡ ἔὴῸΚΞ ὈΕΙΙΨΈΚΑΝΟΕ. 

19. γεριαίμε Ἰἰζεγα ΠΥ, οὐδεσί. ΤΣ Ἐπουρῃϊ 5 ἰδαῖ Ἰπουρῇ [Π6 
5δῃηοίθδΙΥ οὗ Οοά οἱ εασίῃ ἰβ ἀδϑοϊαίςβ, γεῖ [δσα 15 ΠορῈ δῃά οοτηΐοσὶ ἴῃ 
τοι ροτηρσ (δαὶ ΗΙς ὨεΑνΘΉΙΥ ἀνε] ὴρ 15 ἀηα τηιϑὶ Ὀ6 ὉΞΠΔΚΘη, 

20. δ΄1πΠς6 [ΠΪ5 15 580, ΨὮΥ 15 [5γ26] Ἰεΐ ἀεϑοϊαϊθῦ ᾿ 
21. 7 ων “λοι τι5...} ἰαἰκεη ἴτοτῃ [ἐσ χχχὶ. 18. ΤΠ6 ἄρρεδὶ ἴο σοά δ5 

πε ΟὨΪΥ βοῦχοε ἔἴτομα ν ἈΪΟΙ τερεπίδπος οου]ὰ ἀτῖβε ἴῃ [6 ρεορὶβ μδ5 ἔοσ 
115 υῃάουγίηρ ἰπουρῆϊ (ῃ 6 βαπια ΠΟ Ὦ ἀΡΡΘδΓβ ἴῃ 2 (οτ. 11]. 5. 

22. Δι] ταῖμοσ, 11}108585. Τἢς ἐς Ὁ ἢ βοηίθησα ἰ5. δὴ ὨΥΡοί 6515 
ποῖ ἴο 6 δοορορίεα 85 ἰδοῖ, δῃὰ ἴο ὄδχργεθβ (15, ἴθεσα δῃουϊὰ ὈῈ ἃ 
ποῖα οὗ ἰη(εγγορδίίοη δἰζεσ ᾿ς 'ῃ ὈοΓῚ ρῥᾶγίβ οἵ [δε νεῖβθ δῃὰ νὰ ββουϊά 
αἶξο ἰηϑοσί δὴ μρέζες Ὀείοσε ζζοιε αγέ. ᾧοας ΔΏΡΕΓΙ οδηηοί ἰαϑβῖ ἴοσ Ἵνου, 
αηὰ (ἢυ5 [ποτα 5 γεῖ ΠΟ 
ΑΙ ΠουΡῊ ἴῃς ΒΟΟΚ οὗ 1,διμθηϊαίίοηϑβ, {|{π 50 ΤῆΔΥ ὄνθη οὗ [6 Ξκαἀ ἀεβὶ 

οὗ (ῃς Ῥβαΐπιβ, ἀοεβ ἴῃ [δοΐ οἷοβα νὴ ἴμ6 ἰδηρπαρε οὗἩ Βορβθ, (δαὶ 
5 ἴῃ 16 Ρῥτεβεηΐ οᾶ56 50 11{{|6 ἀρραγεῃξ οἡ (πε ἢτϑι τεδαϊηρ [πδΐ ἸΏ ΣΏΔΩΥ 
δ. τοδηυβοῦρία νΟΓ. 21 15 γτερεαίεα δ (ἢς εηάᾶ, παῖ 50 115 ψοσὰβ 
ΤΩΔΥ͂ ταῖμοσ 6 ἴδε ἰδϑὶ ἴο [4}1] Ἰροὴ (86 δᾶσ. Α βἰγαῖασ ἐχρϑάϊθηϊ ἰϑ υϑεα 
ἴῃ (ἢ ο456 οὗ Ἐσοϊεβἰαςῖα5, 15αϊδῆ, δὰ Μαϊδοδὶ. 

τό 
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το 
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ΔΡΡΕΝΌΘΟΙΧ. 

ΝΟΤΕ 1. 

ΤΚΑΡΙΤΙΟΝΘ ΒΕΙΑΤΙΝΟ ΤΟ ΤΕΚΕΜΊΑΗ. 

1. Τμαῖ Τεσθιδῃ δαἀάἀγοβθοᾶ ἃ βονοσα σοῦυκα ἴο ἴῃς 7εζἷα ἰὴ Εργρὶ 
5 [86 αὶ ὑπυπάἀουθιεά ἰαοϊ ΠΟ γα Ῥοϑ5655 ἢ σοηπθοίίοῃ ψ ἢ ὨϊΤΩ 
(οΒδρ. χ]ῖν. ; 566 ῃοΐε οἢ νϑῦ. 1), δῃᾷ 1 μα5 Ὀθθὴ Ἵοοη]εσίιγοα (μδἱ ᾿ξ ννὰ5 
1 δοοογάδῃσα ψἱ} Πἷὶβ οὐ ἀδδῖσα Ππαὶ ἢ (1 Π 1] τη ϊπϑίοσ Βαγαςῇ 
τείγαϊπεα Ποσῃ ἰηϑοσίησ ἴῃ ἴπ6 Βοοῖς οὗ Ὠΐβ5 Ῥσορῇδοϊθβ ΔὴῪ ΠΕ Γ Ῥασί!- 
οΌ]Ατς οὗ ὨΪ5 116 οΥ τεοοσχά οὗ ἢΪ5 δη4---580 5]εηᾶσοσ δ ἴδε ουΐδεῖ δηὰ ὄνεῃ 
Ἰῃησοῃπίϑίθηΐ ἅγὰ ἴδ ἰτδα: τ οὴ Δ] ποίίοα5. 

2. ΤΒε Ομ γιϑιίδη ἰγδάϊτοη νγὰ5 μαι [Π6 [εν γ8 ἰπ ΕρυΥρί, ὑσονοϊκοά 
ΌΥ ἢ5 σεῦυϊκεβ, βἰοηθα Εἴτα ἴὸ ἀθαι “7εγοηηϊας Ἰαρίἀαῖαγ᾽" Τετί. σαν. 
Οηοϑί. ς. 8; “7εγειηΐδϑ Ἰαρι ἀαξυ5...4. ρΡορυϊο,᾽ Ηϊἱεγοη. σάν. δον. 11. 37. 
ὅε6 4150 Ὀδρι πηΐϊηρ οὗ 8 8 Ὀε] ον. 

8. ΤΒε Τ7εν δὰ  ἰταἀϊἴοη, Ῥοσθαρ5 πόνγενοῦ ἱηνοηϊθα Υ ΨΑΥ οὗ 
ιάϊηρ' [6 ἐγυτἢ οὗ ἴ.6 σἤατρα Ὀγουρῃς ἀρδίηςε τπϑῖὴ ὉΥ ἴὰ6 ΟΠ βτδηβ, 
τ ΤΑΙ ἴῃ6 Ῥιόορμοὶ μδὰ δϑοαρθὰ ἔζοῃῃ Εργρὶ ἴο Βαρυίοῃ, δπμὰ ἴΠεσα 
ἀϊε 

4. ΤἸη (6 (ΑΡροσυυρμα]) Βοοῖκ οὗ Ἐπ οο]εβἰαδιίοις (οδΑΡ. χ]ῖχ. 7), [Π6 
ἀδῖα οὗ ψὩΟὮ 15. νΕῚῪ υποοχίδίη, Τεγειιϊδἢ 15 τείεγγεα ἴο {πι5:---ὐ ΤΉΘΥ 
δηϊγοαϊεα ᾿ΐπὶ δΥ]], ψ1ὸ Πενουμ6655 νὰ ἃ ρσορῃθί, βδῃοι βεᾶ ἴῃ ἢϊς 
τηοῖμοσβ τοῦ, [αὶ 6 τπῖρῃΐ τοοῖ οἱ, δηὰ δῇϊιςοϊ, δηαὰ ἀδϑίσχου ; δῃὰ 
[δαὶ Βα τοῖρῃς Ὀα11ἃ ἘΡ αἴ5ο, δπὰ ρ]δηί.᾽᾽ 8:66 Τεσ. 1. 1ο. 

δ. Ἰῃ 2 Μδος. ἱϊ. 1:--Ἴ χε ἀζὲ ο]ὰ [ἢδιί [ϑγετηϊδῇῃ δὲ [6 Ὄχὶϊα “"σοτη- 
τολη δα τ[Π6ηὶ [Παὲ Ὅγασα οαιτίθα ΑΥΑΥ ἴο ἴακα οὗ [86 ἤτε,᾽" δηὰ τῃαΐῖ 
“86 Ρῥτορβεῖ, Ὀδεϊησ νψαγηθά οἵ ἀοἄ, οοτητηδηά δά [ἢ ἰἀογηδοὶα δηά ἴῃς 
αιῖς ἴο ρὸ {8 Ὠΐτη, 85 Βα ψνεηΐ ἰοσ ἱπῖο [6 τηουηῃίδιη, οσς Μοβοβ 
οἰ οα ὑΡ, δηὰ κὰν ἴπς Ὠογϊίασε οὗ σοά. Απᾶ ψΏΘΏ Τογεσωυ σδιὴθ 
ΚΕ οσ, 6 ουηά δὴ ΒοΙΐονν οανο, ψ ογοὶη Βα αἱ [Π6 (Δ Όόχηδοὶς, δπὰ 
ἴῃς αἷς, δηὰά [ΠῸ δ)]ίασ οἵ ᾿ποθῆβε, δηὰ 50 βίορρεα ἴῃς ἀοοῦσ. αΑῃηά βοῃια 
οὗ ἴῃοξε [ῃαὶ (Ο]]ονγεα Ὠἶτα σαπλα ἴο τηδσῖς ἴῃς ψἂγ, "πὶ [ΠΟΥ σου]ά ηοὶ 
δυὰ ἱ. ὙΝΒΙΟΒ δὴ Τ]Θγθων ρετσοεϊνθαᾶ, μ6 ὈΪατηθα [Ποῃ, βαγίησ, Α59 



404 ἈΡΡΕΝΏΙΧ. 

ἴοσ (Παὶ Ρΐαςθ, ἰξ 5411 Ὀ6 πῃ κπόνῃ τη 11] [86 ἔἶτης [μπαὶ αοά ραΐδες 15 
ῬΘΟΡΙΞῈ ἀραίῃ τορείδεσ, δπὰ σεοεῖνε ἴμθπι ὑπἴο σρΘγοΥ.ἢ" 

6. Τυάας Μαοοδῦδειιβ Ὀεΐοσε ᾿ΐἷβ σομῆϊοι σὰ ΝΊΟΔΠΟΣΙ 5665 πὰ ἃ 
νἱβίοῃ (2 Μδος. χν, 12---ἰ6) “ἃ τηδη ὙΠ ΡΊΘΥ ιαΐτβ, δπὰ Ἵχοεεάϊξηρσ 
σὶοσίοιιβ, ψῆο ψ85 οὗ ἃ οῃάογία] δηα ὄχοα]]θηΐ τηλ) 65 Υ...ἃ ἰονοῦ οὗ ἴῃς 
Ὀτοίσϑη, ...7ογεηλαβ (ἢ6 ΡῬσορμεῖ οὗ αοά;,᾽ ψῆο ῥγεϑεηίβ. ἰὴ ψἱὩ ἃ 
δ νοΓὰ οὗ ροϊά, ὈΥ͂ ψὮ]ΟΏ ἴο ῥσανδὶ]. 

7. Τῆοε [Ο]]ονίηρ 15 [6 ἴοστα ΒΟ [πα ἰτδά! ἰοη δα δοουτηθὰ ἴῃ 
ἴδε ὕτηα οὐ Ῥοϊνῃϊδίοῦ (Ὀὑτουρῃϊ ἔοτῃ ἴῃ6 Εδϑὶ ἴἰο οτης ὈΥ 5.114 (᾿ς 
Ὀϊοϊαίου). Ηΐε 15 αποίεά ὃγ Εὐδβορίυβ (Φγσεῤαγ. Ἐσαριρ. ΤΧ. 30). ἴῃ 
τῆς τς οὗ 76 ποϊαἰκίπι 7Θσευαῖδῃ ρεορῃθεὶθά. Ηδς ἰουῃηά ἴῃς 7ενβ 
5δου Ποηρ (ο ἃ ροϊάδῃ 140], παπιϑᾶ Βδ8], διὲια δῃπουησθά [6 ροηάίην 
αἰβαβίεσ. 76 δ κι τη νγὰβ ἴοσ Ὀυγηϊηρ Ὠϊπὶ αἷϊνε, θαϊ μα βαϊὰ τπδὶ ΠΟΥ 
(([86 76:75) βῃουᾶ 85 Ἴσαρίλνεβ. οοοὶς οοά ἔοσ (ῃε Βαρυ]οηΐδης δηᾶ ἀϊρσ 
Ο404]5 ἴοσ ἴε ΤΊρτίβ δηὰ ΕὰΡρηταῖοβ. ὙΠΟ Βιβίουϊδῃ δά ἀς ἴἢδὲ Νεδυςμδά- 
ὩΘΖΖΑΥ Πεαηηρ οὗ ἴπ656 Ῥσοόορῆξοϊεβ οδηβ τὴ ΑΞΈΡασ, Κιηρσ οὗ ἴδ6 
Μεάδβ, δῃὰ οδρίυτγοά 7εγιβαίθ, τοιηονηρ ἴο ΒΑΡΎ Ϊοη [Π6 ἰγεδϑυσοβ οὗ 
τὴς Τερ]ς, ““ἐσχοερί [δ6 Αὐτῆς δηά ἴτε Ταῦ ]65. ] ἢ ψεσα ἴῃ 1 ; [6θς 
τοιηδϊηδά 1 [τευ δἢ.᾽ ΟἹ [15 ἰδ Ροϊηϊ, 566 8 4 ἀρονδ. 

8. ἴῃ οὐὖὐὖἦ Τιογτάΐβ {ἰπ|ὲὰ [Πα ἃ’ ἴγᾶσεβ οἵα ρορυΐασ ὈοϊοΥ ἴδδὲ 
7οτευ δ ἢ 5 ΜΟΥΪς Οἢ δδυῖ γγὰ5 ποῖ γεΐί ἄοῃθ, δηᾶ ἰἢϊ5 νγὰς οὔς οὗ 186 
ΡῬἤαϑεβ οἵ Μεβϑίδηϊς ἤορθ. 66 Μαίϊ. χνΐ. 14. δῃᾶ σορασζε [όμῃ ἱ. 21, 
ψΠοσα και" (ταίες 24) ““Ῥσορμεῖ᾽" 15 ὉΥ͂ βοῆς ἱμπουρῃξ ἴο Βαγνε 
τείεσεηςα ἴο ΗἰτΏ. 

Εοσ οἴβαὺ ρσορῇθοῖθβ αἰγὶ αϊεά ἴο ἴτῃ, 5βεα Ν  οῖδβ 1}, 

9. Ταο.[τοϑίῖϑα 226 ΚΚγέ:ς ΦγοῤῪλεέαγμηε αἰἰ]ραϊεά ἴο δὲ ἘΡΙΡμαηῖας 
(ἀϊοά Α.Ὁ. 402) τεϊαΐϊθϑ δ5 ἕο] ονβ (ὁμα σίηρ [μδΐ ΤΉ ΜὮΣς [86 ἰχταάϊιϊοη 
Πδ4 ρστονῃ σοῃβί ΕΓ ὉΪγ7), “7 εγειλϊδῇῃ ἴπ6 Ῥσορμαῖ. ψα5: οὗ Απδίδβοιῃ, 
διὰ ἢ νγὰβ βἰίοηεα ἴο ἀδδίῃῃ Ὁ. ἴῃς Ῥβϑορὶβ δ Τρβηδα ἰὴ Εργρί. αμπὰ 
᾿ς 1165 αἱ {π6 5ἰἴε οὗ ῬΒΑσδ ΟΠ Β Ὠοι6, ἴοσ ἴΠ6 Εργρίίδηβ Βοπουγεά Ὠΐτη, 
Βανίηρ τεοεϊνεά Ὀεηεῆϊς ἔτοῃ Ὠἰτη; ΙῸΣ 8505 δηά,. οσοσοά!]ες ψεγα 
ἀεϑίσογίπρ ἴμθηι, δπᾶ αἱ. [6 Ῥσαγοσ οὗ [6 ρσορμεξ [ϑγοηϊδῃ Ῥοίἢ ἰὰς 
νΟΠΟΠΊΟυ5 Δ50Ρ5 ΕΙα ἀπνεη ἴσου (μαὶ ἰδηᾶ, δηᾶ ἴῃ {6 τηδῆποσ 86 
{τοδοβοσοῦβ θεαβίβ ἔγομι [16 τῖνεσ, δηά 411 [6 ἐδ [861] ἰο [6 ῥσεβεηΐ ἀδΥ͂ 
ῬΙΑΥ αἱ ἰμαΐ 5ροΐ, δηὰ ἰακίηρ οὗ {πὲ ἀυὲ ουγα [Π6 ὈϊΓ6 οὗἩ Δ5ρ5 δπὰ ρμαὰξ 
[π6 οτοςοά!]ο5 [πϑιηβεῖνεβ ἴο Ηἰρμῖ. ΤῊΪβΒ Ρσορῃδὲ ρανα ἃ 5ῖρῃ ἴο 86 
Ἐργρέΐδῃ ρῥσϊεβίβ, βαγίηρ, μαι 4}} [μοὶσ 4015 τηυσῖ θῈ ονθυσονψῃ δηὰᾶ 81] 
1ὴ6 ψοσ 5 οὗ {ποὶσ βαηάϑ [566 ποίβ οἡ εσ. χχν. 7] οοϊαρβε, ἤδη ἴμοσα 
58ου]ά 5εῖ ἴοοΐ ἴῃ Ἐργρί ἃ νἱγρίῃ δρουΐ ἴο Ῥεᾶγ ἃ ᾿ϊνίης ΟὨ]ὰ [Μαίῖ. ἱ. 
141. Απά 80 ἱξ να8. Ἐριρῃδηΐυβ δαᾶς μαὶ [ῃ8 τποΠΊ ΟΥΥ οὗ [ἢ 15 
ῬΙΟΡΏΘΟΥ 15 Κερὶ ἊΡ ὈΥ͂ ἃ σΕΓΕΙΙΟΩΥ͂ σοῃεἰππεα ἰο Ὠΐ5 οὐ ἔλθ. Ηξς 
σομἰηι65 :--ο 15 ρσορμεῖ Ῥείοσε [6 σαρίυτα οὗ [μ6 ἴδγαρ]α βεἰζεὰ [Ὡς 
Αἰ οἵ [δε Ἂν νἱτἢ 411 [15 σοπίεηῖβ, πᾶ σαυβεά ἱξ ἰο Ὀ6 5: 8] ον γε ὑρ 
ἷπ ἃ τοοῖς, δηᾶ 5δϊά ἰο [Π6 ρῥγιεβϑίβ οὗ 86 Ῥβορὶδ δῃηά ἴο ἴῃ εἱἄάδσξ ῆο 
βίοοά Ῥγ, 724 Ζογά ἐεῤαγέεα γον δὲμαΐ ἱμίο ἐλφ ἀέαυέρς, αν»πα 22:72 τοῦδ 
κοῖς αραΐ»ε ἐγε σαςγεά »ιῖρ} 2. Αηπά “λὲς «λα δ ἐλέ σζρηε οὗ Εἰΐ εονεΐρσ, 
“ὑλῶν αἱὐ παζέογες ὄοτο ἄἰρτυνε ὀε7ογ τυοοά (ἴᾺ6 (τοββ, 5ε6 Μαῖϊ. χχὶν. 14). 
Απὰ Β6 5414 ἴο ἴθι, δι᾽Ὸ ογδ οὗ 2.6 γίδες ο7 Τγοῤλείς «ἀαδέ αἷἑδείοεό ἐλὲ᾿ 



ΑΡΡΕΝΌΙΧΣ. γος 

Αγξ, ταῦ οεες ἐ.ε εδοτερ ΟἹ σοά. 1714 7ὐϊες ἐλαΐ αγ ἐγ τ πορδ “λα 
οῥένε ξαῦέ 4α70. “4πώ ἐς ἐἦέ εονγγεζίορε ἐλ Αγ “λα γὴδο 3 γεΐ, ασμαῖ 
σλαϊ ροὸ ,ογίλ ,Χορε ἦς γοοῖξ αηπα δς ἑαεεά ὁ» ἐλε οτρέ δίπαὶ, α»α αὐ 
2.ε «αἱμές «λα δὲ ραέλεγεα 1ορείλέν ἐο ἐΐ, ἐλέγε ατυαϊξέρρ' 1Δ6 Ζογά, ἀγα 
σἀτρρεῖρρ ἐἦ6 ερ, ρ:» τοἦο αἰδεῖγές ἐο εἶδ5170}) ἑἦέενι. Απὰ ψ ἢ ἢ15 ΠΠΡῸΓ 6 
ἱτωργθββοά προη {Π6 τοοῖς {π6 ἤδτηθ οὗ ἴ6 1,ογά, δῃπᾶ [Π6 ᾿πηργοββίοῃ γᾶ 8 
85 1βουρἢ ἐΐ μαά Ῥεϑὴ ουὐ ψῚ δῃ ἴσο ἴοοϊ, ἀπά ἃ οἱουᾶ ονεγϑῃδάονοαά 
18ς τοοῖκς, δῃὰ πὸ οὔθ Κηοῦξ ἴμαἰ βροὶ {11 [Π6 επᾶ οὗ ἴμ6 νου. Αμὰ 
τηϊς τοοῖς 15 ἰῃ [86 ψΠΠᾺἄογποθς, ΏΟΤα [ἢ 6 ΑΥ]ς νγὰβ ἢχϑί τηδάβ, Ῥεΐψθθῃ 
[Π6 το τηουῃίαΐης9 ΏΘΓα Μοβοβ δηά ἄδσζοῃ 1156. Απά δἱ πιρῃϊ ἃ οἱουά 
11κ6 ἔστε σεβίβ θροὴ ἴδε βροῖ, δἴἴϊεσ {πε 1Π|Κθη655 οὗ ἴῃοβε οἵ οἱ άθῃ {ἴπι6, 
ἸΠΑΘΙΩ ΟΝ 85 {πε ρΊοσυ οὗ ἀοά ν7}1 πενεσ. ἀεβετὶ Ηἰβ 1 δν.᾽ἢ 

ΝΟΤῈ 11. 

ΟΤΗΕΒ ῬΕΟΡΗΕΟΙΕΒ ΑΞΟΚΙΒΕῸ ΤῸ ᾿ἘΚΕΜΙΑΗ. 

1. ὙΤῇε 6 οδαρίοσ οὗ {86 (Αροσσγρῇα]) Βοοῖϊκ οὗ Βαγυοὴ ρυσρουῖξ 
ἴο Ὀ6 δὴ Ἐρίϑε]6 ἔγτοσῃ [εγειαΐδἢ ἴο {86 ́ σα ρναεβ ἰῃ ΒΑΡΎ ]Οη. ᾿ 

2. ΑΑἕ αυοίείίοηῃ 15 αἰἰἱδυϊεα ἴο “7Ἐγεν {π6. Ῥσορμεῖ᾽ ἴῃ Μαίξ. 
ΧΧΥΪ. 99) ΓΟΔΙΥ ἰουηᾶ Ὠονανοσ ἴῃ ΖΕΟΝ. χὶ. 12, 13. Τρδιίοοι (9074 
Ἡεδγαϊεαξ) οὐ [5 Ν. ὙΤ΄. ρῬάᾶββᾶρὲ αυοΐεβ ἃ Ταϊπιπαάϊς' ἰγεδιῖσε (9 αδα 
Βαϊάγα, ἴοΪ. 14 α) ΜΈΣΟΝ τηϑῖεεβ {πὸ οχγάεγ οὗ ΟἹ Τ. Βοοῖκβ [οβδι, 
Τυάρες, ϑαιημπεὶ, Κίηρβ, [ἐγεηγλίδῃ, ἘΖοϊκίεὶ, 1ϑαϊδῃ, ρινίησ 45 [ἢ σθᾶβοῃ, 
ἴῃηαϊ 5ἴηοε (6 Βοοϊες οὗ Κίηρε δῃᾶ ψ τ ἀἰβαϑίοσ, δηα Γογετη δῇ δηᾶ 
ἘΖΕΪΚΙ6] αἷθϑο ἄθαὶ νὰ ἀϊβαςῖοσ, να] 1ϑϑδἢ σοηίαϊηβ οοχμίοσί, ἰῃ6 
ΤΟΙΤΏΘΥ οΪ455 5βῃουϊά ρὸ ἰορείῃεσ. [1ἰρδίίοοι δοοογαϊ ΡΥ Ἔχρ δίης ἴῃ 6 
Ῥᾶββᾶσθ οἡ [15 ῬΠΠΟΙΡΙΘ, δηᾶ ἰαἶκες ““}Ἐγεπγ " ἴο ἀδηοία ἴπ6 ψΒΟΪ6 
δεοϊΐοῃ οὗ ψ ΒΟ 1ἰ νγαβ ἴπΠ6 ορεηΐηρ Βοοῖς; σοτηραγίηρ ΓὰΚὰ χχῖν. 44, 
ψ Ώετα ὈΥ “(Πα ρϑαϊτηβ᾽) ἂῦὲ ἀεηοίβα 411 [Ὡς Βοοῖὶζβ ποῖ ἱποϊυδεά πηᾶοσ 
[86 ἔνο οἴμοσ αἀἰνιβίοηβ ἴμοσα ταθηςἰϑηθά, 

8. Τυπίίῃ Ματίντ (2 έαίορε τοί 7 »γ»ῤᾶο, Ρ. 646 ὃ 72, Μίρπηε ἘἙΔίτοἢ) 
ἈΞΟΥΡ65 ΕΥΪἀΘΏΠΥ ὈΥ ταϊδία κε “ἴο 7 γε Δ ἃ ῬάββαρῈ γεβθι Ὀ]Ϊηρ᾽ τ Ῥεῖ. 
111. 10. 

4. ἘΡΆ. ν. 14, "Ανγαΐκο, [μου (Παΐϊ, εἰς.) Οὐτοίε ἰῃ ἢἶβ σου ΘΠ ΔΥΥ͂ 
οὐ {15 Ῥαββᾶρθ γεπλασῖκ5 [Ππαὶ σοτίδϊη (Δτηοηρ ΒῸΠὶ ἢδ τηθηςοη5, ρρᾶ- 
ΥΘΏΪΥ ὈΥ͂ Εἰτοσ, δὶ ΕΡΙ ΡΠ δη}}5) 54} [μαΐ (ἢ]5 15 τοῖὰ ἴῃ 6 ΑΡροοσυρῇαὶ 
σΥϊΠρθ οὗ Τεσγειηϊαῆ. Ηδ δα άβ ἴῃαὶϊ δ δὴγ ταῖς ἴῃς νοσὰ “Ὁ γβι᾽ἢ 
ἄοεβ ποῖ ἄρτεθ ψ1Ὦ βυοἢ ἃ υἱεῖ. 

δ. Τὴ [ες ψοῦκβ οὗ Ῥβευάο Αναϊΐδβ (αδουΐ (6 Ἰαιοσ ρατὶ οὗ ἴδ6 
δι οοηίυσΥ Α.}.} (Π656 ψογάβ (5Ξεα ᾿Εαρτσίοϊβ, Οράξα εεμάξφῤέργ. ΝΜ, Ὑ. 
Ῥ. 1100) ἀτα ασιοϊεα 8ἃ5 [εσειιδηβ: “"Βεμο]α (ΠΥ τοάδεμηεσ 5}}4}1] σοῦηο, 
7ετιϑαΐδθιω, δηα [15 5841} θὲ ἢϊ5 ἰόκθη, Ηδ 5841} ορεὴ δε δγϑϑ οὗ {Π6 
ὈΠπαᾶ, 6 5481] τεβίοσε ἴο ἴμε ἀθαδῇ {πεῖν βοαγίηρ, δῃα σ᾿ ἰδ γοὶοα 5881] 
ΤΑΪΒα (ες ἀεαά. 

6. Οἷδεσ ροσίίοῃβ οὗ βορίασα ψ Ὡὶ ἢ ἤᾶνα Ὀεθη δ ομδ Εἶπι6 Οὐ δῃ- 
οἴπεσς δεουρεά ἴο 7εγειηϊδῃ ἂτὲ Ὀουϊζοσοηοίηυ, Κίηρθ, ΤΔὴΥ οὗ 1Π6 
Ῥβαϊτηβ, 6.5. Ψ., Υ]., ΧΙν.) ΧΧΙΪ,, ΧΙ, Π1-ὴῖϑῖν., ΙΧΙΧ, τ εΙΧΧΙ., 1581Δ}.., ΟΠ Δ Ρ5. 
ΧΙΙΧ, --οῖχν!., ΖοοΒδυΔὮ, σὮΔΡ5. 1Χ.-χὶν, 
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ΝΟΤῈ 11Π. 

ἸΕΚΕΜΙΔῊ ΑΒ Α ΤΥΡΕ ΟΕ ΟΗΈΕΙ5Τ. 

81 Τεγοιὴς (Ορηγερεδρα»» ο7ε ζ7ε7΄. χαίϊῆ, 0) 5ρβαῖκβ οὗ [15 Ῥσορῇεξ ἂς 
οὔθ ὙΏΟ (1) 85 ἰεδάϊπρ' ἃ βίῃρ]ε 11ξε, (11) ἃ5. ἃ ργορβμεῖ, (111) 85 βαπο βεὰ 
τοῖα ἴπε σου Ὁ (σοιρασα [κα 1, 15) δπα (1ν) 1ῃ ἷβ ὙΘΥΥ͂ πδῖηθ, Ζἀε 
Ζογα") ἐχαϊίεα ομδ, Ῥτεβρσυτοα (Ἡγχὶϑί. - Τὸ 5ἰδίθ (ἢ8. ρδσα]θὶ τόσα Ὁ] 
ἴῃ [πΠῸὶ ννοτάβ οὗ ἃ τιοάθσῃ τεῦ: Κη ὈοΙἢ ἴΠετα 5 ἴῃ6 ϑᾶτὴθ δδιὶ 
τλδηϊοϑιδιοη οὗ [6 σοηβοϊουβηθθβ οὗ ἃ Ὀινμα χα ἰβϑίοη (Ἴκὐκα 11, 40). 
ΤῊΘ ρειβεουοη ψΒΟΝ ἄτονε (6 Ῥσορῃεῖ ἔἴτοπι Απδίμοιῃ μᾶ5 15 
σουπίεγρασί ἰῃ [παῖ οὗ [Π6 τηδη οὗ Ναζασγείῃ (κε ἷν. 290). ΗΙ5 ῥτγοΐδϑιβ 
ἀραϊηβὶ [86 ῥχίεϑίβ δῃηα ρσορῇδίβ αγὰ π6 ἰοσεγηηδῖβ οὗ [Π6 ψοοβ δραϊηξὶ 
106 βουῖρος δῃὰ Ῥηδγίϑθος (Μαίϊ. χχὶἹἹ.). Ηἰπς᾿ Ἰασηθηίδιίοηβ οὐοσ ἰδ6 
ΘΟΣΩΣΩΡ τη βοσῖεβ οὗ 15 σου ΤΥ ΔΏσνεΥ ἴο [δε ἴξατϑ (δαὶ ψεῖα βῃδαὰ οὐὲσ 
[86 ΗοἱΪγ Οἷἷγ Ὀγ ἴδ6 ϑοὴ οὗ Μδη. Ηϊ5 κυβεγίηρβ σόα πδαγεβὶ, οὗ [ἢοβα 
οὗ πε ψΟΪ6 ΔΣΤΩΥ οὗ Τηλγίγτϑ, ἴο ἴμοβα οὗ ἴῃ6 Τόδομοῦ δραϊηςὶ  Βοπι 
ῬΓΐποα5 δηά ῥσεβϑίβ δῃὰ οἱ ἄθσβ δηᾶ ρβορὶθα ψοσα ραίποσοά ἰορεῖίμοσ. Ἠδς 
ΒΔῪΓ ΤΟΙ ΟἸΘΑΙΥ͂ [Δ οἴμοῖβ (μΒαὶ Νὲνν (ονεδηδηῖΐῖ, ψ ἢ 411 115 σῆς οὗ 
βρί τυ] ᾿Σἴ6 δηᾶ ροόονγοσ, 1] οἢ γγὰ5 Ῥτοοϊαϊτηθά δηᾶ σϑιβοά ἴῃ [86 ἀδαῖὰ 
ὍΡοη ἴδε οτοββ.᾽" (Ῥχοΐεβϑοσ Ρ]υτηρίσζα, δ. 216]. 2 εζ., Ατί. ϑεγερεαλ.) 

ΝΟΤΕῈ ΙΝ. 

ἈΑΡΡΕΒΟΧΙΜΑΤΙΟΝ ΤῸ Α ΟΗἩΒΟΝΟΙΟΟΊΟΑΙ, ΑΕΒΑΝΟΕΜΕΝΤ ΟΕ ΤῊΗΚΞ 
ΟΟΝΤΕΝΈΒ ΟΕ ΤΗῈ ΒΟΟΚ. 

ΟΗΑΡΚ5 
1--τ1 2...ονννννοσον Τοςίδῃ. 

14---.20....ὁι νυ. ΕΟ ΔἸκῖτα. 
20:3 ἐε ὐει ὀυλολόδων 51 γεδγ οὗ ἐδοϊακίτηῃ. 
ΣΡ οὐ ες φονον: 418 ἡ ἣν 

1.,6--40... «ον ννννον ἄο " ἜΝ 
838. .32.0....ὅ.0ὁτ ννονο, ἀο Ἂ μ᾿ 
ἀπ ιουοςουνο,υςύονος Ἃο. τῇ ἣ 
ἢ αι νδευμο ἐρρσνο Τεοϊδοῆίη. 
δ νονωΣ υυβυνδόννυν (Ὁ τϑῖ γϑᾶγ οἵ) Ζεάεϊκϊ ἢ, 
7 νεινοῖυ ες διρρου νος αο. ΕΞ 
50, 51... ἀὁὐ νον 4(ἢ γεᾶσ οὗ Ζεάεκίδῃ. 
48.....«νονννννννν. 60. ἊΣ - 

321--.λ4... οἱΒ τ ὃν 
Δ. τ λον οολο δα ψιδος ο. ὁ 
7 τλολα νος ενοοος οἱἢ (το ἢ) ., 
30---33.«ἁἀὁοννννννον τοῖἢ,, Ν 
3.8: ον. νει ντου νος το ἢ,, Ἢ 
σέ - 1 ., ἊΝ 
39---4...«ονννννῬοΓΟα οὗ οχὶ]δ. 

ῖ ἔἔχοερε 46, 13---28......0ονονν νου νον Ῥεποά οὗὨ ἐχίΐα. 
, 49, 34--39... «ὁ νοόνοο ον ονοΙδΒὲ γεν οἵ Ζεάεκίλῃ, 

2. Βυῖ δε κἢν “2οὔφ αἵ νατίουβ ἔϊης8. 866 αἱ, 1. 



ΙΝΌΕΧ. 

5." 72αζίος αγε παεα ἐπε τεσεαΐδγ᾽ι παρεες 97, ῥέἧαζες, ἐλε ἦεςς χερείζέαν ,ογείρνε τοονεῖς, 
α»Α͂ἶα ἐγε σατός τυζέγε εὐογάς ο» 2λγαξέξ, ΟΥ̓ Ζαγέϊομέα» 5ε;5ες 97), ἐάφ»ε ἐλέγὲ ποίφα, αγε 
«υλοίζγ οὗ ῥαγέξαζέγ οὐξοζεέε. 

ΑΑδατσίπι, 156 
ΑὉάςεεϊὶ, 245 
ΑΘδοσ, 268 . 
ὅοςαδ55 ἴο Οοα 50] Ὀς ἀϊτεςῖ, 215 
Αςἶῦοσ, 184, 243 
᾿Αἀαϊαΐ, τοΣ 
ἈΑδαῦ, τοῦ 
ΑἸ καηι, τ85 

αἰἰλαῖ 6 ἑσλαΐ, 353, 361 
ΑἰἸεχαπάγια, [εν δὲ, 28: 
ΔΙιηοηὰ ἴσγες, 566 Ϊεγευλίαῃ, νἱβίο;β σοὶ- 

πεοιεά ψΙἢ 
αἰρθδθεῖςοδὶ ἀυσαηρεῦιςηῖ, 330 
Ασηδϑῖβ, 282, 290 
ΔΙιαα35Δ οΥ8, 345 
Ἀπιπιοηΐϊζεβ, ραπάϑ οὗ, Ν] 
Ατπου (Απλπλοη), 5ες Νὸ Αππιοῃ 
ἈΑπφῖδ, χὶϊ 
ΑΑμδιδοι, χὶ.: 7εγεσηϊδῃ σοπεϑρίγεὦ 8- 

ξαϊηξὲ ΌΚ Ῥεορὶς οὗ, 95; [εὶς ρυηΐθἢ- 
τηθηῖ, οό, 97 

ΑἈρἱ5, :89 
ἀρΡρεπάϊχῖο 7ετειιϊαζοβαρ. 111.}, ζολυΐπς- 

Ὧς545 Οὗ, 344 
ἄρρὶἬς (οἵ τὰς εγε), 373 
Ἀρσίςς, 247, 282 

, 30 Σ 
Αγσασγδῖ, 336 
Ὡσῖὶς, 30; 566 8ἷ5ο ἐοοϊξιοοϊ 
ἅττ, οὐ ὈΪεπὶ οὗ Δυς ΠΟΣ Υ, 301 
Αστηςπηίΐδ, 336 
Ασῶομ, 205 
ΑΤΟΟΣ, 300 
Ατραά, 313 

» 

δϑοειιοίστι οὗ ἘδομδΡίϊεβ, 236; οὗ Ναθα- 
1 θλη9, 238 

ΑΞβάοά, 1:75 
ΑΞηϊκεΐοη, 175, 205 
ΑΞὨΪΚΟΏΔΖ, 336 
855, ἴῃς Ὀυπα] οὗ, 155 
᾿Αϑϑουσίδ-- Βαδυΐου, 19; νδο ]δεΐοη οὗ ἰδ ς 

7ενν5 Ὀεΐνεεοη Ἐργυρῖ δὰ, 22. 
᾿Αξουσίδηβ, σε οἱ, 59; ὅδε] αἀχε οὗ 

τς, 291 
Ατδαϑῃ, :γό, 330 ᾿ 
Αἴδεῦβ, οσονας ἀυτίηρ ἱπναβίοη οὗ Αἵἴ- 

τσδ, 115ἰταῖοῦ ἥγοιῃ, 26; ἴδ ὑἱαξις 
δῖ, ΣΏΣ 

πϑδές Ξε ν ΤῊΣ 8 ΓΟ , 327 
Ἀξατίαῖ, 260 

ΑΖε δῇ, 233 
ΑζΖεῖεὶϊ, 245 
ΑζΖιι 
Αζεδὴ Ἔα), 175 

Βαδῖ, 19, 6, 224: -- Βοβῃειἢ, 32 
ΒΔ πε, ὩΣ 
Βδδ]ῖς, 264, 268 
Βδββῆα, 267 
Βαθγίοη, ρῥγεϑιτηρἝίοη οὗ, 326: ἀλῖα οἵ 

ΡῬτορᾷςου (]. 11) τεχαγάϊην, 317: σδρίυσε 
οὗ, 322, 325, 337, 339; Ζεά οἰκεῖα’ νἱϑὶς 
ἴο, 192, 343; ΞΑβϑυσῖα, 19; Ξ Βαῦγ- 
Ἰοηΐα, 322; ᾿ἰκεηδὰ ἴο 4 σοϊάθη ουΡ, 
331; ἴο ἃ δδίς χες, 334; οδ]εὰ ἃ 
ἀεδίγουίης πιουπίαϊπ, 335; ἃ δυγῃὶ 
τηουπίδίη, 336; δχὶϊεβ οοπιπαπάδά ἴο 
ῬΓΙΑΥ͂ ἴοῦ, 193; 8:6 850 οδῃδὶβ, δηὰ 
αἴε5, δηὰ ν"8]}95 

Βαὐν]οπία, ἔχ 1 ν οὗ, 323 
Βαϊκεσ, 250 
μα] άμπεββ, 18, 304, 306: 566 τῃηουγηϊης 
Ὀαἶπι, γό, 332 : 
Βασιοῖ, σταϊῃϊδίεῦ ἴο Τεσειηϊαῆ, 221, 241: 

Ἰεβθοῦ οἵ πυπ εν ταυσῆς Ηἰπι, χχχεὶ, 
282: ἀἰά ἢς νυτῖτα ομδρ. ]. εἴς, ἢ 317 

ΒαυΖὶ δὶ, δόρ 
Ὅδλ545, 180, 348 
Ῥάϑοηβ, 349 
Ὀαϊ]ετ-αχε, Αβουτίαη, οσ, 334; Βαυΐοη 
ἸΚεπεὰ ἴο 8, 334 

θεασά, βῃανίηρ ἴῃς σοσῆοσβ οὗ 82; ουξ 
1π ΤΠΟΌΓΠΪΏΡ, Σ22, 266, 304 

θεδαῖν, ἤσυτεβ Ἔχρσγοβϑῖνε οὗ, 385 
Βεάλναεεῃ, 26, 390 
Βεὶ, 19, 340 
Βεη-πδαδά, 314 
Βεη͵απλῖπ, ΤΟΥΣ ΟΥΎ οὗ Σ 
Βειἢ ἄνθη, 30 
ΒεΙἢ-αἸ Δι Βαΐη, 301 
Βειῆ οὶ, 30, 299 

ἜΞΡαΙ, 301 
ΒΕ. Πδοοοσεπι λένε ἐτηραὶ ΤᾺΝ 
Βει ἢ -ἰοῃ πὶ, 26 ; δες 4]5οὸ Ερῇσαι 
ΒεΙ ἢ -τδοῦ, 301 
ΒΕ -5ῃΠεπηοβῆ, 479 
Ῥιγά, τὰς ῬοορΙο μκεποά ἴο ἃ, τοο; διγά- 

οΔίοδΒοσβ, Ζ6. 
Ῥοπάπιοη, ποιι56 οὗ, 234 
Βοοῖκ οὔ ἰς [ν, ἀΐδοονεσν οὗ, χν. χνὶϊΐ 
ΒοΞοδιῆ, τοῦ 
Βοβῃειῃ, κες Βαδὶ 
Ὀοιεῖς, τοᾳ, 299 
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Βοννοΐβ, 212, 367, 371 
Ὀον}5, 3409 ᾿ 
Βονπιδη, 43; οὗ Εἶαπι, 316 
ΒοχζγδὮ, 301, 310, 31Σ 
Βγδηςῆ, τῆς, 159 
Ὅτγαβοη Ὀ0}15, 349 , 
Ὀτεδλά, οὐκ οὗ, σοὶ βοδγοῖν οὗ, 252 
“Ῥγεδιὴ οὗ οὔὺνὺ ποβισγὶ!5,᾿" 388 
Ὁγίοῖκ. Κῖ 1, τού, 273 
ὄνήραναί, 285 
ὀνέρακαϊρο, 28ς ᾿ ᾿ 
Ῥερίηε55, σἰςδπι5 οὗ, ἰῃ Τεγειπιδἣ, το3 
ὀνμίξ, 80 
διυςκίον, ο8ς 
Ὀ81}} (- ϑιΔ Β} |5ῃ:ςἅ), τοῦ, 206, 270 
δι] οο κ8 ὑπιν ὟΝ ὙΌΛΤΒΕΝ 425} Ιγδγοδ- 

ὭΔΙῪ ἴσοορβ ᾿ἰκοηθὰ ἴο, 290 
Ὅ.}}ς, 566 Ὀγάϑθῃ ὃ0}}5 
Ὀυτγάση, τό : 
Ῥυτία!, ἰαοὶς οὗ, ἃ8 Ῥυῃιϑῃπιδηῖ, 112, 155 
Βι2, τγό 

εαδέρες, 240 
οᾶβς, ΕΝ 
οαἶκο5 (5ϑδοσβοΐα), 65, 279 
οδἱάγουβ, 348, 349: 966 δἷϑο ΪΤεζεην δῇ, 

νἱΞίοῃβ οοπποοῖεα ψ ἢ ΄ 
σβηδὶβ ἀρουλῖ Βαγοι, 328, 339 
σδηα]οϑεῖςκο, 349 
οδῃ6, ἴῃς 5εεῖ, 58 
ΔΏΗΙ] ἰ5η1, :40, 374 
Οδρἢῖοσ, 294 
ολρενιἰες5, ΝεδυοδαάηςΖΖατσ᾽ 5 βυσοεβοῖνεο, 

351 
ςατανδηβεσζαδὶ, γ6, 69 ι . 
Οβυοβοιη πῃ, 284, ,8ό, 297; ἰυτηΐηνς ὑοϊηξ 

ἴῃ Ὠἰδίογυ, σ7ὸ 
ΓΑΠδΕΙ; 13, 300, 324 
σΑγροηΐοιβ, τόβ, 103 
(δϑϑαηάσα, Ἰεέΐε Ἰκεηςἃ ἴο, χχνιὶ 
εαεέ αἰ εν 268 ὃ 
οδἴετρὶ 333» 33 
οεάδτϑ (Ξε οἰ εξ π16 0), 152 
ΠΟΙ ΌΔΟΥ͂, ΩΣ 
σογουλοηῖδὶ, ἱζ Ὠοαγίῖοββ, ὑϑοΐςβς, ς8, οο, 

94; οοπηθ5 βεσοπά ἴο ἴδε πηοσὰὶ ἰανν, 66 
Ομαϊίδαεδη Ἀσὰν οοτηροβεα οὗ σϑὴγ αΪς- 
πος ὨΔΌΟΏ8, 231 

Ἄοδδρίξζετβ, 349 
ΟΠ 6δπιοβῇ, 297 
Ομ] ἀΠοοά, βἴαχοϑ οὗ, 384 ᾿ 
οὨΠάτθη Ὀεαν [μα 5ἰῃβ οὗ (δοὶς Ῥασεηῖς, 

456; τυοἢ ῥτγὶζΖεά Ὁγ ἴδ ]ἐν5, όο, 117, 
ΔΙ, 153, 158, 246 

ελϊίάγενκ 97 1Δε Ζεοῤέσ, τΆο 
ΟΠ δπι, 68 ᾿ 
Ομἰείπι, τὸ 
Ομβε ἰγριδεὰ ὉΥ εγεπιδ, δὲς Ϊς- 
σοι δἢ 

Ολωκξίδέαρ, 416 
οἰδίεσγῃ, τό, 17, Σοῦ 
εἰκδηξιηα [οταινεμες), ἃ αἰκεϊηςεῖνο ἔδδ- 

ἴυτα οὐ [86 πον οονοηδηῖ, 214, 227 

““(Ἰεοραῖγα᾽ 5 Νεςαϊς," 27ε 
οἸοι δε σϑηῖ ἰῇ τιουγηίης, 266 
οἰοιιά5, δῆθιαν ᾿ἰκεοηςά ἴο, 38 
οἰουῖβ, 253 
ςοοκαῖεὶςδ, 75 
Οοπιπιαπάπηςης, Ῥελγίηρ οὗ 7εγεπι ἢ" 5 

πάρ ϑ ἢ κ Ὰ ἐπμτηγο δ ὀλρσὶν τοὶ τι; ἰηῖς νεῖν 
ἙἘουτιῆ, ἐξ 

οοτ 218 
(οηϊδῆ, 566 [ἐδοίαομία 
ςοπδοϊδείου, ἴδ σὰρ οὗ, τ22 
εογγεοέ, 20 
σουπίηρ. Η Ὁ. τηοὰᾶς οὗ, 234 
ςουτῖ οὗ αν, ἥξυτε ταϊκεη ἕξω τ78 
οουσὶ οὗ ἴδ Τεπιρὶς, χ8ο 
οονεηδηῖ, οογοπιοηὶς5 αἰἰοπάδηξ οὐ, 235: 

Βυροτβοάϊηρς οὗ τῆς ἰεγχαὶ, 214: 1ΠΠπ|5τὰ- 
τίοῃ οὗ οεσίδιηιυ οὗ Οοά β, 230 

οἴβῃςδ, 72 
ΟἾἸΒαθμέπι, 353 
σρπσρ, 80 
συρ, Βαγοι ᾿ἰκεποὰ ἴο ἃ ξοϊάςη, 321: 
ουρϑ, 349 
Οὐ), 243 
Ονάχατγεβ, χχ : 

Τλαπιββοι5, 313 
Ὅδη, ἴον οὗ, 30, 74 
Τδηΐεὶ, ἀαῖς οἱ ἷἰ5 σαρενιον, χχ.; δὶς 

ἀυπιθης85 σεπιονςὰ ΌΥ τουοδιπο, 4 
Ἀδαῖς, ᾿εγευδὰ [ἰδ ηςα το, χχνιὶ; 400" 

ταῖξοῃ ἔγοπι, 46 
Ταρῆηᾶς Ρεϊυ 5), 5ες ΤΆδλρβϑηςς 
ἀλιίκηςββ, Ξυπιθοὶ οὗ ἱσποζϑῆος οἵ οὗ σηΐϑε- 

ΤΥ, το5, 376 
δλγξ οοπιδ, 159 
Ῥεάδη, τ75, 300 
ἀεεὰ οἴ ρυζοῆδβς, 220 
ἀείαυιϊης, 145 
Ἰεϊαϊδῆ, 243, 245 
ἔφ εαξσίγ, 384, 
αἰεζιεαξες, 338 
ἀεορογαίοῖν νἱοκοά, τ28 
Τολεῤανι, 300 
ἀϊαπιοπά, 125 
Θῖθοπ, 599 
ἀἰΞαβίογ, ἰἰκδαςὰ ἴο ἃ Ὀἱτῖεσ ἀταυρῆϊ, 174 
εἰϊεεουενγεα, 372 
αἀΐνοτος, 25 
ἀοίῃςΞ, δες ψαυ8 
ἄγάζοηβ, γ8 
ἀτγαυρῆῖ, 5ες ἀἰΞαςῖον 
ἀγεδπιβ, 163, 187, χ93 
ἀγτεϑβϑ, ἱπιρογίδπος διίδοδαὰ ἴο, 352 
ἄοον, Κεερεσ οὗ τῆς, 237 
ἕοέφ, 327 
ἀουδὶς, σ30, 324 
ἀγουρῆι, 26, 50, οϑ, τοϑ, τοῦ, 140, σρὸν 

48, 346, 88 τ τὰ 8 ΤἸιαπιεαϊλίοης; 
)οἰπεὰ ντἢ βινογὰ δηὰ ρμεϑιϊςηςς, εσὶ, 
ΣΙΘ, 105, 2721. 866 δἴΞο ίδλπηίης 

ἀυηρσεοη, 240, 252, 81, εἴς. 
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: 

εοαρὶς, 305 
ἐαρίςς, ΘΏΘΙΙΥ ευνϊίες [ΠΔΏ, 30, 387 
ξδϊβ, Ὀμπρὶ ης οὗ, 138 
εαΆ, τσὸ 
Ἑεάπμιοϊες, 252, 2όο 
ἐσ! ρΡβε, 117 
Ἑξάοτη, 82, 175) 308; Κη οὗ, τ86 
Ἐς ἰαι, 304 
Ἐςγριῖ, Ἰπτὰς οοἰοηΐδῖβ ἰῃ, 28:1; βἴυσν 

οἵ ταιραϊοίης ἴπ, 287: ΠΘΥΟΘΠΆΑΤΥ [ΤΟΟΡ5 
οὗ, 29οο; ἴῃς Ηίοϊγ δηλ γ᾽5 δισῶξ ᾿πῖο, 
275, 394 
ΤΟΙ, 1765 

ἙΠΑπὰ, 316; θονχίαςῶ οὗ, ἐὖ. 
ἘΠΑΞδἢ, 103 
εἰ-Βιραΐγελ, 3τὸ " 
“ ξ]άετβ οἵ ἴετας ,.. 183 
ἘΠεΑΙ ἢ, 304 
ἘΠΠΙΞΏΔπιΆ, 245, 265 
ΕΠΗΑῖμδη, τᾶς, 243, 245 
Εὲ 7Τεῖρ»ε, 295 
ταΐτη 5, 295 , 

δπάϊηρ, ἔδαν οὔ δὴ 1]-οπηιςηςά, 352, 301 
φῃδη65 οὗ ἴϑσγαςὶ, [πεῖς Ῥυπίϑῃπηοης ἕο 

86 ᾿εΙαΡΟΥΑΤΥ, Ἰοι, 292, 306, 308, 317 
ΘΗ ΓΑ ΠΟ βεπιδηῖ οὗ σἰανεβ, 233 
ἘΞΑ Σ 58 Ηϊβίοσυ, 115: γα ο ἸσΟτλ, 1ὲ 
Ἑρδαῖ, 263 
ἘΡΉγδίῃι, 69, 208 ; ροβιἴοη οὗ πιουῃῖ, 30 
ἘΡὮ γι (ἢ ΟΡ γαῖο5:5), Σο3 
ἐσμαΐ, 371 
ἘΜ ρίας, 1Ο7 
ἙἘΠΗΙορίδῃς, 107, 286; “566 «50 ΕΒεά- 
ΤΙ οἢ 

Ῥαθ μὰ 252 
ὉΡΏγαίθϑ, 103, 337 

ἘΥΠ πὐετυδαεῖ, 157, 352 
εχὶϊες οοπιπιδηἀδα ἴο ὑσαΥ ἕοσ Βαδυΐοι, 

Σ 
ΕἾΤ. οιαϊπίηρ, 43 ᾿ 
Κίεὶ, βρεοῖδὶ στενεϊδεοη ἴο, 346; 8]- 

Ιεσεά ᾳυοιδείοι ἔτοτα ἱπ 1ἀππιθητδίοιϑ, 
456 

(ΑἸϊονν στουηά, 51π||16 τότ, 34 
[λἸϑεβοοά -Ξἰἀοἰαίτν, τοϑ, Σ12 
ἔαϊ5α Ῥσορῇῃςεῖ5, 180 
“ν»πε, 59 
,αρείζαῦς, 145, 255 
αν, 20 
ασαῖν ἰουάϑ, 77 
ἔλπιῖθς, σδπηὶ 4} 15π| γλώμυθος ὉΥ, 140, 

274: 5ὲ6 4'50 ἀτουρὰξ 
Ἅτι, στό 
[αϑιβ, 242, 2ός, 347 : 
ἰαϊῃα55, ἃ σιλσὶς οἵ ὈσοΟϑΡ ΣΙ, 51 

“72 αν, 38ο ᾿ 
ἔδλσ ἰ8 ΟὨ δυο σΥ 5ἰάς, 59, 374 
ΠΡ ΉδΙ 337 

δέ, τ84 
Βεία, 210, 225 
ἔνε, ἃ βίρπδὶ, 52: ἃ ρᾶτὲ οὔ Μοϊοςξ- 

ΜΟΙΒΏΙΡ, ὅ9, 139; 8 5ίγοης τηοῖνε- 
ῬονοΣ, :4;: ἃ "Ρ δηῖ, 48, ττ8, 
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127, 140, 150, 152, 223, 2οὅ, 314, 5326, 
345, “6ς 386: οπ 186 Βεδτίῃ, 244; 
οὐ ᾿Ἰψοτά ἠκεπεὰ τὸ ἃ, τός; τοδϑὲ 

ἐπ τῆς (45 ἃ Ριιῃιβῃσωθηῦ), τοῦ 
«Ἄτε-βδῃβ, 349 
Διβείσι 5 δὲ Ῥδββϑουοσ, σο; δὲ Εδαϑξὶ οὗ 

, ες, “Ὁ 
ϑῃΐην, πιεῖαρθου ἔγοτῃ, 124 
ἤον, ιι5εἀ οἵ (ἰςς ἴσΣῖῦ65, 200 
[ο]άς, Σ 19 ἥ 
ον «ἰἀοἰδίγυ, 161: ; 586ὲς αἷϑο ναΐῃ (ναπὶεν) 
ἱοοϊϑῖοοὶ, 268 : 
ἔογεβῖ, 150, 2οχ; ἔοσεβὶ οὔ 1χεθδῆου, 152 
ἐογρίνθηδϑϑθ, 566 οἰεδηβίης 
ΤΟσπεσ σαῖῃ, 26, 50 
ἰουπῖεαίη, τό, γ6, 129 
ἔοχεϑβ, 301 
αν, γ0 
ἴχαῖς «ἰεαϊςλίεά, 207 
ἔαγηδοα, ἴῃς ἴγοῦ, οἱ 
ζατηΐζυτο οὗ Ταιορΐς, 348 
ἔππογδῖϑ, ἀἰδισιθυζίοι οὗ ὑσοδὰ δπὰ νἴης 

δῖ, 122 

εαπῆν, 390 Ε 
411, 74, τό2, 375, 377 
με μεν γα ἰοὶ ἴο ἀὐσυτηςηΐ οὗ, 1:82 

ασεῦ, 21 

βεδῖ οὗ δ κεν εις: 8, τορ, 150, 300; 

σίσέ ρίονγ, τοῦ 
εἴσε ἐλε λαηπα,, 5322 

Ἰαζίεγβ, ἀϊαπιομά υϑεὰ Ὁγν, τό 
οδίῃ, 217 

σφεὶϊ, 457 
ξοϊὰ, τῆς ρορὶς ἰκοηθά ἴο, 383 
(ὐοπιοττδῇ, τό2, 311, 328 
ΦτΆΡΘ5, ΒΟΌΣ, 214 
ΘΙΆΞΘΠΟΡΡΟΥ, 291 
δύονοϑ, :26 

μαδιεδιίοῃ, 228, 312, 323, 368 

ΩΩ7Ί͵έ, 315 : : 
Βδὶσρ οὔξ ἴῃ πιουτηΐϊηρ,, 122, 266, 304; ἴῃ 

σετγοπιοηΐαὶ ὑπο] ΔΉ 655, 
Ἡιδδῖῃ, 258, 313, 346, 351 
Ἡδιαιηοϊςοῆ, 245 
διαπιπιογ, οἷς νογὰ ᾿πκοπεά τὸ ἃ, τόσ: 
Βανουι ᾿κεηςὰ ἴο ἃ, 324 

Ἠδλυυΐαὶ (Ηδπιια!), 345 
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Ἡαπατηςεϊ, 219 
Ἡδηδη, 237 
Ἠδπηδηδεὶ, 217 
Ἡδηδηϊδῆ, κοῦ οὗ Αζιγ, σϑο; ἕδίῃεῦ οὗ 

Ζεάεϊκίαῃ, 243; Ειαπαξδιῃοῦοῦ [τ] ἢ, 249 
δΒαπὰ (3 ραΐπι), 99, τῶι: βισγεϊοβεὰ οὔ ἴῃ 

Ῥτγαγεσ, 373 
πδηρίης, 300 

εϑῖ, ἃ Ῥτονογῇ ἴλκϑῃ ἴχζοπι, τος 
Ὠδβίςῃ, 6, δὃ: 
Ἡδσου, 31ς 
᾿ιςαὰ οονεγεὰ ἢ ᾿ΟΌΓΣΩΏΣΗΡ, χορ 
ΠφΆΡ, 204, 212, 339 

234 
Βδασῖ, βεαΐ οὔ τῆ ἱπέοῖϊθοι, οσ οἵ [86 ἢ} 

37:1 οὗ τῆς Ἔπλοϊΐοῃβ, 373 
,2 

ὮδδΙΝ, 127, 207 
᾿δανεηὶν Ὀοάϊοβ, ἩτοσϑὩΐρ οὗ, 71, 1:40 
ἀφαΐρες, 307 δ: 
Ἡδεἰιοροὶ!β, 275 
Ἡδβμθοη, 2οό, 304, 306, 307 
Ἡε;:εϊκίδῃ, φυοϊεά 45 ἃ ργεσοδάςηϊ, χ83 
Ἡ ἰογαρο] 5, 28 
Ὠϊσἢ ρἴδοαϑ (45 ἃ ςϑδῖ οὐ Σά οἰδίγυ,) 26, τιο; 

866 4͵50 πιουγηϊης 
ΧΟΣ 

Ὠϊηα, σᾶγεῖα] οὗ ἐ8 γοιηρ,, ττὸ 
Ηϊπποπῖ, ὩΣ, όρ, 138, 139, 217, 224 
Αἰδδίμς, 136, 139, 172, 195, 339, 372 
Ἡοϊου, ἦρο 
ΒοῦςΥ, ἥονὶπς ψΊ παῖ !κ δηὰ, 92 
Πόρος, φἰδατὴβ οὔ πὶ Τοσεπι δῆ, τοϑ 
ἢορς οὗ [5γδεὶ, ἃ εἰτἰς οὔ αυά, χτὸ 
Ἡορῆτχα, 5:6 Ῥῃδγδοῃ- ορῆγα 
Βοστι, 83 Ἔπι 0] 6 πὶ, 3ΟΣ, 360, 373 
Βογη8 (οὗ Αἰἴ4γ), τό 
Ἡοτομδίπι, 2ού, 304 
Ἡοκαπηδῇ, πιεδηϊην οὗ, 2οβ 
Ηοοϑμαίδῃ, :όρ 
Βοβρῖος, 5ε6 οαγανδηβξογαδαὶ 
ἢοβξ οὗ ̓ ἰεανεη, 86ὲς ἢεανοηἶΐγ Ὀοά!65 
Βουβεβ τὔσονῃ ἄονιι ἴὸ τρᾶκα στουπὶ ἴοῦ 

ἀείεηβῖινε νγοσῖβ, 227 
ἨυπιθΪςδα, 277 
᾿υπίϊησ, τηεῖαρθοῦ ἔγουι, 124, 325, 362, 

365, 380, 387, 338 
Βυπθαπά, τς ψογά υξεἀ οὗ Οοά, 215 

Τεάλ! δ, 5βες Οςεάα] δῇ 
πᾶσα δηὰ της ἱπιαροὰ Ὀϊεπάςα, 568 
, Βοοκ οὗ Τ εγεσιίαι 
ἱπιαρίπβθοπ, 30, 67, 79, 92, 104, 123, 135, 

Σό3 
Τιησλεσ, 566 Ῥαβδυγ 
ἐπιρτεοδιίϊοῃβ, 137, 146 
ἑμδηϊπιαῖα οὐ͵θοῖς βροκδϑὴ οὗ ἃ5 5ϑυι:ρᾶ- 

τιϊζὶης τὰ δούτονν, 363 
ἴποοηβςε, 58 
ἱπουγαῦίε, τ28 ' 
ἱπίᾳφυϊιγ οἵ δίπετϑ νἱβιτεἃ οὐ ΟὨΠ]άγεη, 214 
Ἰπηοσεηῖβ, βἰαυσῃίες οἵ, Διὸ 
ἑπείσυςξ, 21Σ 
ἐπίοσζεςῖ, ες υϑΌσυ 

ἷπ ἴῆοβα ἀδυ5, 30, 324 
153αἴδῃ, [15ὲ οὗ αιιοϊαοῃ8 ἔσομι, 84 
ἸΞΗπιδοὶ, δό3, εἴς. 
5165, 175 

δαζὶ πιῆ, σ, 2306 
784.Κα]ς, γϑ, 383 

, 394 
» 300 

ΔΖΟΙ, 303 
ἈΡΗ δ, τ 5ες ες δοϊδοϊίπ 
εὐϊάδἢ, ΣΟ: 
ἐἤόοδῆδζΖ, οἴποσ ἤᾶσας οὗ, Σ53; ἐγοιαϊδθ' 5 
ἔπε αἱ ϊΞ5 ζλῖς, 152 

]Τεμοϊαομίη, χχὶ,, 157: οἰ] 658, Σ 58 
7]εποϊδάδ, Σ ᾿ 
]εμοϊαϊκίπι, οματγαςῖος οὗ, χυνῖϊ, ΣΦ, 1:54, 

τοό; ταυγάον οὗ τ ἢ, 184: Ὀυσιΐην οὗ 
πὸ ἘΟΙΙ, : ἢἰς δπά, χφς, 246; πικὲ9- 
τολάϊηρ ἔογ Ζεάοϊεία, τὃς 

ἰκύστῃ -α 081}, 247, 251 
δῃυαὶ, 243, 244 
Ἔταδηεεῖ, 245 
ατοηχίαά, χνὶ 
᾿ξ ράτοίῳ τοςδπίηρσ οὗ πᾶπιο, ἰχ.; Ῥασγοῆ- 

ἴλρε, χι; ἴλπινγ ἀνε! ης ρῥίαςς, χί.; 
ἀεαϊοσαιϊιεά Ὀείοσε δίστη, 3; αἰφεποῖδνα 
ἔεαϊιγεβ οὗ ἢἰ5 οδἹ]], χνὶ.; αρὸ ψῆεα 
οδ]]εὰ, 4; οἷ ἴῃ 536 ἱ : 
Χχν]ϊ.; ν]5ΒΊ0ὴ8 σοπηδοῖοὰ νιῆ, 5---7, 
τόγ: ορροϑίδοη ἴο ᾿ΐηιϊ, χχνὶ., τάς ; δα 
δάν!565 5υυσηϊδϑίοη ἴο Ομδί ἀδϑᾶ, χυὶϊ,, 
τὸ; βυτηῦοὶ οὗ τ6 Ῥοιϊϊοτ᾽β Οἶδν,, 132: 
οὗ τῆς Ὀγοΐκδῃ νεββεὶ, 138-40: 
Ἰϊῆθη ψκίγάϊα, σοζ; οὗ τμ6 γοΐες, :ϑ6, 
του; οὔτμα νἱηθ σρ, σ74; ἴῃς ὑσγορδεὺς 
ἘΟ]], 240; 1ἴ5 Ὀυγηιης ᾿Ἰπεβεσίυδὶ, 11π|9- 
ἐγαϊίοῃ οἵ ᾿ς, χχ.: ἰεϊϊεσ ἴο ἴῃς δχί]ες, 
192: ομαγρεὰ 1} ἀκβετγίίοη, 349: Ὀυγς 
ἃ δεϊὰ, χχιϊὶ., 219: τεβουιςὰ ὈὉν Εδεά- 
τα] ςςῖ, 253; Νεδυοδβδάμεσζωτ [τεηά]ν, 
103, 250; ἴῇ ΕΡΥΡῖ, 273: ἰγαάϊιοηβ οοΏ- 
ςεγηΐηρ πἰπι, 393: Οτοιῖῖο οὗ, 354: ἃ 
ἴγρε οὗ (γῖβεὲ, 3906; οἵδεν Ῥεορδεςὶες 
δου δε ἴο Ἠϊπι, 395 ; οἵδποεσς ρογοῃς οὗ 
ΡΣ ὅε6 Ἐπ Ὲ ῖο ἀκα μα Ϊ τείετεποας 
το Βιπλίῃ Ν. Τ᾿, 394; οἸδοσ ᾿ογεπιϊ δῆς, ̓  

]ετεπιίδῃ, Βοοῖς ἐξ ἰδῆσυαρε οὗ ςἢδρ. χ. 
1-ἴό6; ὕη||κὰ τὰς χεϑῖ, 8; ΟΒδὶάεος 

86: Ρδγα εὶς ὑτἢ - τὐρε 
εηϊλιίίοηβ, 357: σορεῖ οης 

ἰδησύδσε, οὐ ἴδου Ὧν ΟΓ δὶ 
Χχν[δ}θ, 63; δχϑιαρίεβ οὗ ἔπιδσο δηὰ 
της ἱπιαρεὰ Ὀἱεπάςά, χχίχ.; 56 οὗ 
συρμοῦ (ΑΙἸθα5}), χχχ., σγό; ὡμπαϊγεὶς 
οὗ ςοηϊεηϊβ, χχχὶ.: οἷυς τὸ δεῖς δὃσ- 
ταηρεπιοοῖ, χχχὶϊ.; ρσορβεςῖας ςβσοῦο"- 
Ἰοχίσαιν διταηρεά, ξϑδὶ; δερτυλείης, 
ΧΧΧΙΥ., τῷ 484, 36; ἀϊβετεμοες ἴϑ 
Ἡεῦ. ἀπὰ ϑορῖ. ογάθσ ἢ: 
ἼΑΌΪε 5δοσίος ἴῃς ἔνο ογάειβ, χχχυὶὲ 

7ετάϑαϊοπι, πδηῖα οὗ είσεες ἴῃ, 2ςο; Ὧ86- 
Ἰϊενοὰ ἐπαρεεσοδ δὲδ, 8ό. σούς 
ἔῆσοιθ, 30, 214: εὦ ἃ υουεξιλΐα, 

σοῦϑα 
νὰ 
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τ2όδ, 213: ἃ ὙΔΙΟΥ δηᾶ ἃ σοοῖς, σϑο; 
“ἴῆλε Κι! |6ϑὲ τῆς Ῥγορμεῖβ," 23; τῇς 
7ενθ ““νδ]]ρ οἱδος᾽ δῖ, 360; 566 
450 οοϊϑβῖοοϊ 
ΘΖαιῃϊδῃ, 263, 269 
οδΌ, 268 
οὔδηβῃ, 263, εἴς. 
ΟἸΔαδΡ, 237 

]οπδίμπδη, ἐμὸς βοτῖῦε, 249, 250, 256; 508} 
οὗ Καγεδλῇ, ;) 

7οτάδη, τῆς ἡμὰς ΠΣ οὗ, 99 
7οϑςίδι, τείοστηδίοη, χ. χιὶ., 815 δηά χυὶΐ., 

353, 354» »" ᾿ 
ἦούυγηον οὗ Ζεαεκίδῃ ἴο Βαδγνίοῃ, :92, 343 
Ὡολὶ, 586 Ϊ]ευςδὶ 
᾿ πτς ἢ Ἔχροβαὰ ροβιίοη οἵ, χιὶ. ; 1ἴ5 Ηἷ5- 

ΟΤΥ ἔτοπη ἨοςΖο Ια 5 (πη, χὶϊὶ, ; 115 
ονοσίῆσον, 584}} ποῖ ὃς ἤηδὶ, 42; της 8] 
ΤΟρΡσοβεητηρ, 36ὲ . 

7υδῃ Ματγίγγ, ἢἰβ συοϊδίίοι ἃ5 τοι ρἢ 
ἔγοσα [εσεσαϊδῆ, 395 

Κατσεδῆ, ες ομδηδῃ 
ἹΚεάδλι, 15, 314 
Κεοροῖ οὔ τῆς ἀὅοοΥΣ, 237 
Κουίοῖῃ, 2οΣ, 305 
ΚΏδη, 566 οαγανδηβοσγαδὶ 
Κίϊη, 566 Ὀσῖοκ- Κι ] ἢ 
ΚΙΩΡΙΥ οὔϊος, ἰπ ψΠδῖ δεῆβα Ῥουπιδηςπῖ, 

22 
Κίμεο, Κερὲ δὲ ἴδς οουτί οὗ ἴτε Τοου- 

ΠΌΘΓΟΣ, 352 
ΑΙμδίλ, 393 
Κἰπϑδη 5. τῖσῃξ (ο τεάθθηι, 210 
Ἱζ τ ἤσταϑ, 303 ᾿ 
ΙΓ δι δῖ πι, 295, 301 
ΚΟ τ] 1 }-)εασίτη, 184 
Κπονν, 3, 123 ι 
ἸΚοϊαϊδῆ, οἷδὺ οὐ ἴῆς ψοζά, σοῦ 
τοηοβ, Ἰεσεηά οὗ, 224 
ΑΚ εγείγαΐξ, 2οὐ 

1, ΔΟἢἰ5ἢ, 233 
Ἰαπιῦ, ἃ Ῥεῖ, 95 : 
Ἰιατιδπιδιίοηβ, Βοοῖκ οὗ, 13 παπιθ, 353: 

Ῥοπίείοη, 1ό6.: ἀαῖς, 354: 5ἴγυσίαγα, Ζ26.: 
ΔΌΓΠΟΥΘΠΙΡ, 355 ; Αἰἰορεα ἱποοηβιβίθηο 65 
στ ΒΟΟΚ οὗ  ἐγευμίδῆ, 3ς6, εἴς. ; Ρᾶτα]- 
εἰ ἰϑτὴς, 357, 359; 5υὐῦ͵]εςς ταδίζεῦ δηά 
Ῥυγροβς, 359; υ8ς, 360 ; 566 αἶξο Ε)Ζεκίοὶ, 

Ἰαῖῖεν γαΐη, 26, ςο 
ν᾿, υπάπις ὈολΌηΡ ἰἱῃὰ ἢ, 73, 136 
ΤΕ ὈΔΠΟΙ;, 135, 152 
1ες5, οἵ ννίπε, 298 
Ἰεορασγά, 46, το7 
Ἰερεσ, 386 
1ΑΌγαδῃβ, αϑό 
τ πε ἐλ ἀδααῖ, 352 
Ἰϊοῃβ, ἰπ ᾿ἰΐεγαὶ σεηβς, 46; ἤρυταιϊννα, 17, 

͵, 323, 36, 99, 179, 311, 323, 320, 330 
1||6 οπαβξεβεσνδηῖβ, τοῦ; ξξαυ)εςξ ομαϑ8, 

296 
ἰἴνευ, 371 
ἴλνγ, αι Ξιγαϊίου ἔγοπι, χχὶδὶ 

ἸἹΕΚΕΜΙΔΑΗ 

4ο1Ι 

ἸοουΞῖ, 28: 433, 336 
Ἰοάρίηρ οἷβος, βες σασανδηβοσαὶ 
Ἰονεῦβ τι 8}}Π|ςἽςἀ πδιίοηβ, 156 
Τα ἢ, 297 
1,γάϊδι5, 286 
Μαλϑείδη, (αι ποῦ οὔ Νογιαῖ, 221, 343; 

5οῃ οὐ 5ῃδι!υπι, 237; Δῖῃεγ οὗ Ζεὰάς- 
Κίαἢ, τοῦ; δι μεν οἵ Ζερμδαηίδῃ, χ48, 
107, 247 

ἽΜαῦον, 285 
Μδοιβθδειι, πηδδηΐηρ οὗὅὨ, 325 
Μαδάμηςῃ, 296 
Τηδάπεϑβ, 1907. 274 
ἽΜαγοτ- τι βϑΑ ὈΙΡ, 590, 374 
Μαιευβ ϑοοίογαπι, 325; μεγεισογθαι, 27. 
ΜΜδῃβββςῇ, ἱγγαὶρίομ οὗ, χίν. 24 
Μασγάυϊ- Μεσγοάδοῃ, 310 
ἡπαγξ, 21 
τηδιτίαρε, ἔδϑενἝτς5. οὗἨ, 7γο, 172; ἔοσϊἀ- 

ἄση ἴο Τςγεπιϊδῆ, σῶσ 
Μάαδσιςεὶ, (μασὶεβ, 32ς 
ἹΜΜδιιδηϊδῆ, 5ε6 Ζεαςὶ δῇ 
Μαἴϊδῃ, 251: 
φιεα  -οϑεγίρρε, 132, 266, 164 
Μεάες, 176, 332, 33 
τηδαϊοῖης κπάιϊεά τη ΕΥρίῖ, 287 
Μερίάάο, χνὶϊ., 353 
Περεοξά, 353 : 
Μερδδδιῇ, 300 
ΣΩΘΓΟΘΏΔΓΥ ἴΣΟΟΡΒ οὗ Ερυρῖ, 290 
Μετειηδίπι, 324 
ἹΜετσοάδοῇ, τῷ 
Μετοάαςη δα δάδῃ, 319 
ΜέεβΠδ, 295, 300 
ἹΜΜεβϑίδῃ οδ]Ἱεὰ Πανὶ, 2οΣ 
ἹΜΜεκϑίδπις ρσορμεοίεβ, 159, 210 
τη εῖδ]5, γεβηϊηρ οὗ, τ20 
Μιίοδῆ. ᾳφυοϊδίιου ἔσομι, 183 
ἹΜΜιοπαϊδῆ, 183, 243" 
Μιράο), 275, 288 
Μιοοιη, 307 
ΤΩΣ, 566 ΠΟΙΟΥ͂ 
τα 1}}, 390 
τηϊηρ]εα ΡΘΟΡΙς, 1:75 
Μιηηι, 336 
Μιβραῦ, 2 
ταϊχίυτε οὗ τη ΡΟΣ, 29 
ΜΊΖΡΔΗ, 262, 267 
Μορβῦ, 82, 175, 264, 205. εἴς. 
Μοδδιῖς5, απ άϑ οἵ, 97; ““Μοδδιο βίους; 

205, 208, 300 
ἹῬΜοϊοςΐ, ννουβῆϊρ οὗ, 69, 224 
Ιποοη ΟΣ, ὅδ, 71, 278, εἴς. ; 566 4͵50 
ΠΕ ΤΏΟΟΏ 

τηοσηΐην, τῆς Ὀυπῖπα85 τἰπις, Σ5Ὸ 
Μοβεβ, 114 
ταουηῖ, ἃ Ὀεδίορετὶς, 53, 223, 227 
τλουπίδίη, 85 ἃ Ὠἰπάσαηος, στο; {Π|Ὸ οἵὗὨ 
7 αγυβαίετ ογ Ζίοῃ, 126 

ΤΩΟΌΓΏΕΓΒ, Ὠἰσχε, 8ο 
ταουγπίηρ, οα Πἰσὴ ρίασος, 32; απὰ ἰαἱά 

οὐ Πεδὰ ἴῃ, Ὡς ; πεδά Ἴςονεσεὰ ἴῃ, τος; 
ἀυξῖὶ οὐ Πεδὰ ἴῃ, 371: οἱοῖίῃεβ τοπὶ ἴῃ, 
266; οὐυϊίης οὗ Ὀεαγά, εἰσ. ἰῃ, σ2Ω, 266, 

26 
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294: οὐουτΞ Ὀυγηΐ 1π, 232; Γετετ δῇ τὸ 
ἀνοιϊὰ πε ἤοι56 οἵ, 121 

ταοῦ ἢ μὰ ἴῃ τῆς ἀυπὲ τὸ σεν βρης» 
5'οη, 2378 

τυιυϊτπν, "Πυοισατίου ἴσοι [πάϊδσι, 267 
ΝΑΡδιμδοδωβ, 228 

ΝΑθοΡροΪΆσϑασ, χχ 
Ὡᾶσος, σἤδηρςε οὗ, οὨ δοοδβϑίοῃ, εἴς., χυ]]., 

151; ΡΙΑΥ Ὁροὴ πᾶπιθθ, 324: ἃ 
Ὡδιηδα ἔτοπι ἃ σοηπρίουου νψοτζὰ ἴῃ ἰξ, 

353, 3: : 
ῃδῖϊοης, τῆς νίπα σρ δάἀπιϊπίβίοσεά ἴὸ 

τῆς, 174; οτάοσ οὗ ργορδεοίςς δραίηϑι, 
284 

μπακμρλέν, τ68 
Ναζασγίϊεβ, 385 
ΔΛιαρίά, τ4ι 
Νεῦο, 295, 301 
ΝΕθιομδάποζΖζασ- ΝΕ Παάγεζχασ, 148 
ΝερυΖατιδάλπ, 26ο, εἴς., 273, 347 
ΝΈΟΒΟΝ, 566 ῬΏδγδοι Νεοῆοἢ 
πδοῖς, παγάδηΐης οὗ, 67 
Νεἢοϊαπις, 197 
Νεβειιίδῃ, 335 
ΝΕδυΞηΆ, το, σού 
ΝΟΥ, ΑΙ -Βῃδυθζοσ, 257, 258, 260 
πεῖ, 36ς 
Νοειμαπίδῃ, 243 
Νειορῃδιδιῖς, 263 
ὯΔ Πιοοῃ, 5ἰζηαδὶ οὗ, 52; νναίοποῦβ ἔου, 

207 
Νεν Τεβῖ, τείεσοηςεϑ ἴο [εγεπιίδῆ, 3904 
ΝΊΪς, 286 
Ν πιγῖπη, 304 
ΝΙτοοΥΓ15, 70, 339 
μέγ, ατ 
Νο Απιοη, 292 
Νοῦ, 262 
ΤΟΟΙ, 53, 11ό, 147 
Νορῆ, 18, 275, 290 
πιηθοτῖβ, αἰ βηου] 165 οοπηςδοϊοα τἢ,1ς7; 

7εν 15}. ἰονςε οΥ̓͂ ςεγίαϊπ, 17; 566 4]50 
οουπίης, Ηςοῦ. πιοάς οὗ 

Οδαάί δῆ, 3098 
ΟὐοΙ] 5ἷς, 274 
οἷὰ ραἴῆ5, 57 
οἷϊνς, 94 
Οη, 275 
Ορῆίγ. ὃς 
οϑίγίομεβ, 328, 394 
ον 5, 328 
ΟΧ, 95 

56}. 141, 350 
ἰδϑιίηθ, 8ες ᾿ άδδα 

ῬΑδΪπὶ ἴγεα, ὑρτῖ μῆς 85 ἴῃς, 84 
Ῥαγιγίάρε, τ 
Ἀ5ἢ8, 335 
ἌΒΠαΓ, βοὴ ΟΥ̓́ ᾿πἸΠΊΘΥ, 133, 141, 251: 
500 οὐ Μεῖοπί ἢ, 141, 148, 251 

Ῥαββονοσ, ἢγϑβι ἔγαϊῖβ αἵ, σὸ 
ῬΑβίοσβ, 14, 29, 1:29, 136, 158 

ΙΝΌΕΧ, 
ΕΣ 

Ραξῖγες (ραξιυγασεὶ, 53. 78, Χ69, 177,1. 
3121 5εῈ Βδδιίδθου 

Ῥδιῆτγος, 275 
ἐπρδθ οὶ 274 

εκοί, 324 
ἰφρῤνοι 335 

εἰυξίιτι, 275 
Ῥεπ-ϊηϊίο, 244 . 
Ῥεϑεεπος, Ἰοἰπεά πῖεἶ 5υοσά δηὰ [λπιίος, 

Ι1ἴ, Ι16, 105, 271 
Ῥεῖγα, 311 . 
Ῥμαγαοῖι, :74 (πιεδπίηρ οἵ), 247, 248, 280, 

293 
ῬὨΑσδοἢ -ΗἨορῆγα, 247, 281, 282, 20. 

293 ΤΠ ϑμςΜεύπααι αὶ 48, ϑθϑι ἐρᾷ 
Ῥμοςίοῃ, Τςτεπιδῃ ᾿ἰκΚεηςὰ ἴο, ΧΧΥῚ 
φρῆγαθος ἰπηϊϊαῖεὰ Ὀγ τῆς ἔαϊϑε ργορδεῖς, 

τός, σθὸ 
ῬΠΙοτν, 142 
Ρἷξ, Ξξες οἰξίεσῃ 
2 έεύεέ, 385 
Ῥίασιυς, 139 
Ηλι βῖθγ, 202, 203, 287 
ῬΙΔΥ͂ ΡΟΙ ΡΓΟρΡΕΣ πϑπηεβ, 52, 324 
Ῥοϊγζααιν, τού 
οπιερταπδῖθβ, 340 
οτίς, τῆς Θυῦϊπης, στὸ 

οςέ, 337 ᾿ς σν 
Ῥοίϊετ, νεςςεῖ οὗ, τνὴῆςεἷἱ οὗ, 56ες 7 τε λῃ 
Ῥτδυοῦ, μβαηὰ οἰγεϊοῃεά οὐ ἴῃ, 373 
Ῥσγεβεηῖ ἃ ΞΡ ἈΠΟ, 242 
ῬΓΕΥ, τὴν {{{π5}8}} δε ἴοτ ἃ, ζότ 
Ῥτϊθβυν οῆος, ρετπιδηδηςς οὗ 220 
Ῥιίδσίξ, ποῖ εργεδλὰ τῃγου σῇ σοιηῖγΥ, χὶ 
Ῥγορπεῖς, ἕδὶϑε ; 5ες (αἶβε ρσορῃεῖβ; ἴῆγες 

τλοᾶδς οὔ ἀςοεροι ἃ5 ρῥτγδοιΐ Όν 
τῇς), 112 

Ῥτορδεῖς, βομοοῖς οἵ ἑῆς, χν 
ῬτΟΘΡεγΥ οἵ τῆς νιοκεά, 97, ο8 
Ῥτονεγθβ, οϑ, 90 
γονίποοϑ, 162 
βαπηπλοτίοῆιι5, χνὶϊ 

Ῥξουάο-ΑΡάϊα5, αγειπίδ αἰϊερεὰ ἰο ὃς 
αυοιεἀὰ ὈΥ, 395 

Ῥιοϊεῖιν Σιαρὶ, 281 

αυατίετ-ταβϑῖου ρεπογαῖ, 343 
αυδεη (-ι χιεεη πιοιῆςτ), τοῦ, 193; ᾳφυςε 
οἴ βεᾶνειι, 65, 278 

φπιεί Κ»ΡιοΎ, 343 

ἙΔΌΔΗ, 307 
" Ἐαθεπιαρ, 258, 26ο 
ἘΔ. ΘΑσῖς, 258, 2Ζόο 
ἘΔοΟἢΠοὶ, ῖο 
ΤΑὶῃ, 566 ἔΌΣΤΊΟΓ ταΐη, ἰδίτοσ ταϊῃ 
Ἑλδιηδὴ, το, τόσ, 267 
ἘΘΟΠΔΡ, πιεδηίηρ οὗ, 237 
ἘδοΒαριῖες, 236, 38ς; τπεῖτ τεινασά, 239. 

δῖον γείετεηοαϑ ἴο, 240 
τεάδετηδῦ, 327 
τεἀΔετιρτίου οὗ ρσορεσῖγν, 219 
τεεάβ, 337 

πον "πο. πὰ πὰ σοΕέοέΕΨσνς ορδ 
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τεϊῃ 5, βεδαὲ οὗ ἴῃς δῆεοιίοῃβ, οό, οϑ, 128, 

376 
γέρξέ (--τοπᾶ), 4 
Τορεπίδηςο, υ5ε6 οὗ Οοά, 115, 134 
γευξριπμές, ΤΟΙ 
Τενλτα, 262 
ἘΠΌΙΔΉ, 254, 258, 26 ; 
τίοἢεβ, ποῖ Ῥσορεσὶν ἃ ρίυγαϊὶ, 304 
τσ ίδουβηδ55, ἴῃς Τιοτὰ οὐυγ, τόο 
ΤΊΞΙ ΩΣ ὉΡ δαγὶν δὰ ςρρακίῃηρ, 9 
τοδϑῖ ἴῃ ἴῃς ἢγς, ἃ Ρυη 5Πῃτηςηϊ, 105 
Σοὰ οὗὨ ΠΐΞς ἱπμεγίίδηος, 872: τοὰ ἱπιρὶ γἱπρ 

Βίσεηρτῃ, 290; ἱπρ᾿ γί ἡ τδῖῃ, 375 
ΣΟΙ], 5σες Τ᾿ γεπλδἢ 
τοοῖς οὗ ΠοιιΞ6β, 1.565 οὗ, 120 
χυδ!α5, 385 

ΒΑ ΡαΙΉ 5, Πα] ] ον ηρ οὔ τϑσ ; σε ηῖ!}ς ἱρτιοῦ- 
ΔΏΓςδ σοῃοσγηΐηρ, 564 

ΔΑ ὈὈΔΙοΔ] τεβῖ, ἴῃς ἰδηὰ οτος τὸ Κεορ 
ἃ, 127 

ἐβεϑη, 335 
ϑαίςηι, δόδ, 566 αἷβο [ εγυβαί θη 
ΘΑ ΑΣ-ὩςσΌΟ, 257 
ΔΙΏΜ6Ϊ, 114 

ΒΑΡρἢΐτε, 385 
ΘΑΓΞΘΟἢΠΊ, 257 
ϑανομάγοΐι, σ17, 144 ' 
δοῆοοΐβ οὗ ἴς Ῥσγορῆςϊδ, ΧΥ͂ 
ϑοίη, 64 
ϑοοίοσχαπη τ 8]16 015, 325 
δΒΟΙῖθ6ς, 7 
ϑογιβίδη ἱηναβίοη, χῖν., 36 
5: Δ-1) Οη βίο β, 383 ᾿ 
568, ΒΟΙΤΟΙ͂ Οἡ ἴῃ, 313; πΕ ΥΘΒΟΓΨΟΙ͂Γ, 339: 

οὗ Ὀγβββ, 180, 348 
βεςῖῃτηρ Ροῖ, 8ε6. ΓοΥο Δ ἢ 

» 31Σ 
δεριυαρίηϊ, δες Τεγετηϊδῃ, Βοοῖς οὗ 
δογαίαιν, 8οη οἵ ΑζΖτυίεὶ, 245; 59ὸη οὗ Νὲ - 
τῆ, 3431 ἴῃς οἢϊοῖ ρῥχὶεϑῖ, 350 

δεγνδά, 347 
54} 1}υπὶ (Κίηρ), 566 Τ] ΒμοΆΒΑ2Ζ ; ἔδιθοσ οὗ 
Ηδπδηεεῖ, 219 

ΘΒαρηδη, 184, 193, 242 
ὉΠοῦα, 58 
ΘΕ ΘΟΉ δι, 266 
ἘΠ τ ει, 2:9 

εἰεπλ ἢ, 243» 245, 247. 240, 251 
ϑΒεπιδίδῃ, [αῖπεν οἵ ὕι)αν, 184: ες 

Νεπεϊδηγίες, 1ο7; ἔδιμεσ οὗ ᾿εϊδιδῃ, 
243 

ΘΒΟΡΗδεδὮ, 25: 
δηορμεσάβ, 320; 566 8150 ραβίοσβ 
ΘΒοβῆδοῃ, 17ό, 340 
5Βἢϊε) 5, 332 
ΆΏΠΟΝ, ὅς, 266 
ΘΠ ΘΠΑς, σ 

βου (νἱπίασο), χ77, 333 
δῃονεῖς, 348 
Θ πιδῇ, 203 
δὶςκὶς, Ζ 
δἰἀε5 οὗ ΓΞ δαττῆ, 50 
δίάοῃ, ξες Ζίάοα 

δἰρῆς, ἀεργινδεου οὗ, ἃ σοσάπιοι Ρυ 5 ἢ“ 
ταςηῖ, 250 ; ; 

δβῖστι βοπιεϊδτηλθβ 72 οἠοτυεαΐ τὰς τίς 5ὶς- 
πἰδοά, “81 

οἱρηοῖ, 157 
ΘΙΠΟΥ, τ9 
βἰπσαίαν, ςοἸἸεοῖῖνε 56 η86 οὗ, όο 
βίσοσζο, 38, ζοβ 
οἰζά, τι 
βἰαυρῆίεσ, ναῖον οὗ, 130 
βίανειν, 17; Ὄδπίγαπομιςοπιεης οὗ 5ἶανεϑ, 

233; ἴῃε (δ  ἀδδϑδῃβ οδ] δὰ εἴνεβ, 300 
Βηἢ5, τό8, το 3 
δῆον οὗ 1,εδαῆσα, 435 
Βῃυβέεῦς, 348 
σοσαΐφρε, 386 
δοάοπι, 162, 311, 328, 384 Ξ 
ΒΟΡΘ, 21 
δοῖτονν, 88 οὔ [ἢς βεᾶ, 313: ἱπαπίπιδαῖς 

οδ͵) οἷ Ξροκδη οὔ δϑ βυπὶ ᾿Ἰζσίησ Ψ ἢ, 
363; ἤρσυτο ον ἱπίδηβο, 381 

δροοῃϑ, 340. 
δΙΔΗΣ, ἱπιρί γίηρ βἰσεησιῆ, 200 
βἰδαηά ὃε 

βἴοσϊς, 72 
δ ὈΌ]ς, τοϑ 
ΒΌΠ ΟΓΞΠΙΡ, 71 
5ΎΨΔ]Ιον,. 72 
βιν (α Ὀιγά), 72 
βυγογά οὗ ἴῃς Τ»:ἃ; ΘΡοΙΪοσα ΠἰΚκεηςα ἴο, 

ΤΟΙ 
βοτὰ, ᾿οἰποα ψ 1 ἑαπιΐπα δηᾶ ροϑ!επος, 

11Ὶ, 115, 195) 271; ἴῃς Ορρσεββίη, 280 
Θγοῆδσ, 266 
ΘΥΠΔη5, θαημᾶβ οὗ, 97 

[ἈὈδτηδοΐο, 566 ἴοηῖβ 
ἰδ ὺϊς, δά πηϊπείοῃ ἰοὸ ἴδ6 ἰκἰηρἶβ, ἃ βρεοὶδὶ 

ΒοπΟῦΣ, 352 
Ταῦοτ, 28 
ζαόο», πδνὰ 2ο6 
Ταδάραποβ (Τ Δ ρδῃ 9), 1, 273, 275, 288 
ζαζδ, 220 
ἰδ, 5ες οἰβῖδστη 
Τάρθηδα, 566 ΤἈΝ ΑΡΑΠ 68 
“Γασγϑῃϊ βῆ, 8ς 
Ταιϊηδὶ, 335 
ΖΤεζῆα, 52 
Ζεῦ, 204 
Ζεϊ, 228 
Τειηλ, 175 
Τειηδλῃ, 300, 312 
Τειρὶς, ροβίείοη οὗ, 133, ᾿ϑτ, 211: ἢιῦα 
Ὠϊυτα οὗ, 348; οσαἰ]εὰ Οοὐ᾽ς. τἤτοης, 
ΣΙ4, τ29: ἱπνδάεά ὈΥ τῆς Ποδίῃθῃ, 364; 
566 λ4Ϊἷ5ο ἐοοϊΞξῖοοὶ 

ἴδηῖϑ, 511} σε «ἃ πῃ [Θγοιι δ ἢ Β τπιε, 41, 88 
ἴοΙΓΟΥ, 130, 169) 222 



2404 ΙΝΘΌΕΧ. 
Τλγερεΐ, 353 ψ.8}1}5, ΒαΌγ]οης Ὀγοδά, 342 
ἐΠγεβηϊηρ, 38 : ψ Αγ, ἃ τε σίου β δοῖ, 53 
ἴῆτοης, ταἷἷς οὗὁἨ Ϊετιβαῖεπι, 30, :σ4; οὔ ευαγά, 240 

Τοπιρίδ, Σ14, 120 
ΤιεἰατΒ ΡΠ ςβεῦ, 307 
Ζιγδγεί, 
ἐλ τλσάδὶ βίισυοῖς Ἐν (]υάδεα ολρῖλ), 

“ὅχ 
Τορμεῖ, ὅρ, 13 » 140, Ι4Σ 
Ζγανα: (τανε δ 375 
ἴγες, τῇδ ἀσβοσι δα υηᾶοῦ ἤσυγο οὗ, 

ἐτρτι, χυϊϑηαὶ δ ἃ ξ τηρεῖ, ἃ εἰσηδὶ οὗ ἀαηζεσ, 41, 52, 57 
τισι] (ἀονο) δὰ: 72 ᾿ 
Ὑγταβ (Ὑγτο), 175, 186, 294 

τπιηοϊτουπιοίβοα δδῖς, 55 
ὕποίοδῃ (Ἰὰς ἰορετ᾿β ον), 386 
Ὅρπαζ, ὃς 
Ὀτ)αῖ, σ84 
ὈπΌΤΥ, 117 
ὍΣ, 1τ75 

ναΐῃ (νδηΐεν), υϑεά οὗ 1άο]Ξ5, 12, “5, 
8ς, 112, 114, 125, 135: 566 850 {0} ν 

νΑ}1ἐν οἵ Ηΐπποσι, 566 Ηϊηποσι 
νου] ΠΟ, 154 
ναϑβοὶ, τηεδηΐηρ οὗ ναῖεσ ρουτεὰ ἴτοπι, 

130; νεββοὶβ οὕ τῆς 1οσὰβ οιιβ6, 188 
νίης, 20; νἱποάγεβϑεσς, 250 
νἰπεγατζα (5 [5γ86]), τοὺ 
νηΐ" ΞΟΏΡ5, τ} 333 
νἱγρίη, τῆς ρεορίς βροίκδῃ οὗ δς ἃ, 113, 

135, 206: νἱγρὶη5 τα κίηρ ρατὶ ἴῃ γε] ρίουβ 
σεγεπιοηΐεβ, 363 

υἱϑίι ἰοσ σοοὰ οὐ ονὶΐ, 219; Ζεάεκιδηῖβ 
νἱϑῖε το Βα υ ]οη, χρῶ; ἰηϊαυλτν οὗ ἰδῖμοσβ 
νΞτεὰ οἡ ΟὨΣ ἄγεθ, 214 

νοΐιτης, ἀεγίναιϊοη οἵὗὅ, 241 
γον 5, ΟὐβεμδοΥ ἴῃ Ἰάἀο᾽αίσχουβ, 278 

Ῥναΐν οη-ΔΝορεοίγαζ, 5304 

ψναῖσῃ (νογ Ὁ), 281; τυδὲσἢ (ςυὖδ5ξ.), 373 
ὙΥΔΓΟΒΟΥΚ ἰοσ πον ΠηΟΟΠ, 207 
ϑϑλίεγβ, Δ ὩΣΤΩΥ Ἱπκεμοά ἴο, 293 
ψναῖοσς, οοἱά, 135 
ΨΆΥ5 (γουσ ψΑγ8 δα γοῦν ἀοίηΡ5), ὅς 
ὙΑΥ Πηαυΐκβ, 212 
Ἄν εεκϑ, βυξιίγαϊβ δὲ Εςαβὶ οὗ, κο 
ψεερίηρ, ἐχοδβϑῖνε, 366 
Ψ ΙΓ νη, δηοαγ 5 οπδτγίοῖς πΠἰἸκοπεα ἴο 

ἃ, 38 
νάον, υᾶλεα 45 8, 36: 
Πα γηθβ5, σῶς; πὰ τοη ἴδ, 38, χοβ 
νης, 298 ; ἢΠεὰ ψῖτ (δρυταῖῖνε βεηϑο), 

204, 301, 310, 331 
υϊπεργεϑβθ, 3 
ϑἰητον ἤιε, 244 
ΨΥ ΚΒ οὗ ἴῃς πδηάβ, 8, χ7γ1; 3150 84, 253 
Ψνογπινοοῦ, 79, 162, 377 
τ ρ ΟἹ ὀαττῆ οὐ βαπὰ, στο; ἴξπε Ῥχσο- 

ῬὭδοιε5 σοτα πες ἴο, 190, 241, 343 

γελσ (οσ. γεδυβ), 345 
γοῖίε, Ξυπιροὶ ᾿οὗ τῆς, 866 Τεογοσηϊδῆ-: 
Βαῦυϊομ᾿ 5 ἀουλίπίου οδ]] δὰ ἃ, 2οο 

Ζεὰεἰκίαἢ (κἴηρ) χχίϊ., Ἠΐβ οαρίυσε, ,Ὡς8, 
346, 363, 388; ΠϊΞ εηὰ, 347; σοηδιηιςοτι 
Ῥιορἤεοιοβ οοπηςοϊοὰ ἢ, 232; Ξε ας 
αἰβδο ὑγεδῖῆβ οὗ οὖῦ ποϑίγἶθ; 5δοὴ 
Μδαϑείδῃ, τοῦ; βοὴ οὗ Η Δ, 243 

Ζερμιδηϊδῃ, τῷ 
Ζενυθῦδρεϊ, 33ς 
Ζιάοη (δ΄ ἀοη), 175 
Ζιπιτὶ, 176 
Ζίοῃ, 29, 36, 113, 183, 203, 207, 2οὉ, 258, 

310, 330; ἃ πιοιηίδίη, 226; δ8ες [ἐγ- 
βαΐδῃ δὰ Τερὶςα 

Ζοδσ, 304 
ΖοΡδῃ, 313 

ΘΑΜΒΕΙΡΟΚ Σ ΡΕΙΝΤΕῸ ΒΥ Ὁ. 7. ΓΙΑΥν, Μ.Α., ΑΤ ΤΗΞ ΓΝΙΝΕΚΒΙΤΥ ΡΕΕΞΒ. 



τ τ ἀὐππαθασ εν ἅτπὶ 

ΤῊΗΕ ΟΑΜΒΕΙΠΘΕ ΒΙΒΙ(Ε εοὸκ ΘΟΗΟΟΙ 5 
β ρίπίοπα οἵ {0ὲ τεσ, 

ἜΤΉῊς Ῥοοΐκ5 τὰ εἀϊίεα οἡ ἴπεῸ βϑᾶτηθ ρεηεσαὶ ρἴδη, Ὀὰΐ ὉΥ ἀϊβογεηῖὶ 
τῆθη. Τμα οὐ σα] ἀρραγαίαϑβ 15 βου, Ὀπὶ δἀαρίεα ἴο τηϑεί [Π6 ψψδηΐβ 
οὗ ἱπιο] Πρεηὶ Ῥογ5 δηὰ ρἱσὶβ ο ΚΗΟΥ ἢ Οτεοκ ἢοσ δρτεν. Τῆ6 
ἰηἰτοάασίοη ἴο ἐδοῦ ῬΟΟΚ ρῖνεϑ ἃ οἶδα, 51 Π10]6 βἰαϊεαθηῖ οἵ οὔγ ρσεβεηΐ 
Κηονψ]εάρε οὗὨ 115 δυςΠοσβἢ1ρ, δας πεηιοἰΐγ, δηα] ἀεοῖρῃ. ΤὨδ βίυάδηϊ 5 
δησουγαρδά ἴο 5ἰπάγ [6 ὈοοΪς ἃ5 ἃ 016. Τῇε ποίεβ ἀο ποῖ δηΐδῦ ἰηΐο 
δὐβίγιϑε αιεβίίοηβ οἵ ἀοστηδίϊς [ΠεοΪορυ. ΤΠΘΥ αἷπὶ ἴο ρσῖνε ἃ ῥ]αίη, 
ταῖοηδὶ δῆϑννεσ ἴο (Π6 αιεδίίοη, ὙΥ̓μαὶ 15 ἴῃε τηδδηΐϊηρ οὗ ἴμ6ϑ56 ννοσάβ, 
οὗ 1ηϊ5 βεηΐθηςα, οὗ [15 ραγαρύδρῇ, οὗ (ἢϊ5 βθοίίοπ, οὗ [ἢ15 θοοϊκῦὺ 1 αν 
Ἰουηάᾶ [6 πὶ ἜΧΟΘΘαΙὨΡῚΥ κυρρεβίνα δηά Ὠερίι]. 1 Βπά ἰἴ πῖοσε σοηνθ- 
πϊδηΐ ἴοσ ργίναϊθ οἰ υαν (ΠΔῃ ΔΩΥ οἴμοὺ εἀϊίοη οὗ ἴῃ6 Β1016.".--- χοῦ, 
Α. Β. διαής, ϑομέλεγ»; )είλοαϊεέ Ομαγίογίν Κευΐσιν, Ὁ. 8. Α. 

“ὙῈ νεῖ ααἷΐϊε ρχεραζεά ἴο ἢπά ἴῇ δηοη Βαγγαγῖβ ϑὲ 1ὰὺΚὸ ἃ 
ταλβίοσρίεσα οὗ ΒΙΌ]1ςα] οὐ ςϊδηι ἀπά σοπιηθηῖ, δηα γα ἀγα ποὶ 15. 
δΔρΡοϊηϊεα ὈΥ ουὖζ Ἔχαῃιηδίϊοη οὗ [6 γοϊαπιε Ὀθείοσε α5. [{ σεῆδοιβ νΘσΥῪ 
τα Πγ [6 Ιεαγπίηρ δηᾶ οὔτ 4] Ἰηϑῖρῃς οὗ [η6 (ποηΐβ ργθαίαϑί νγόυϑ, 
15 “Δ[6 οὗ Ομ κι᾽ δῃηὰ ἢϊς “116 οὗ 81 Ῥαὺ],᾽ αὶ ἀϊβετῖς ψιδὶγ ἔτομι 
ὈοΙἢ ἰῃ (6 ἰοτβθηθϑβ δηα σοηαἀδθηβαίοῃ οὗ 15 Ξκιγ]6. αὶ σαηοη Εασταῦ 
45 δυ] ἀΘ ΠΕ αἰπιεά αἵ 15 ἴο ρίασα Ὀεΐοτε βίπἀθηϊβ ἃ5 τ οἢ Ἰηξοσηλδίοη 
85 ῬΟββΊ 0] 6 πα [μ6 11πλ115 οὗ [86 5:18116ϑὲ ροββι Ὁ]6 βρᾶοθ, δηά ἴῃ (15 
δἷτη ἢ6 Πδ5 1 [ἢ τηδυῦῖς ἰο ρεσίβοιίοη. ὍΤῇῃδ ἱπίτοάαοιϊίοη ἀ46415 ψ ἢ [86 
(οβρ6]8. σϑῆδγαι!ν, πὰ ψ ἢ 81 1κε᾽8 ἴῃ ραγίίουϊασ. Ιἰ σῖναϑ δὴ ὃχ- 
“2 {3 1. ΤΠ ΟΒΈΒΡ ΙΗ: βἰκαίοἢ οὗ 81 Γλ|κ6, ροϊηϊβ οαἱ [6 εν ἀθησεβ ἴοσ [μ8 
Δα μΘη τον οἵ 51 Γλικοβ Οοβρεῖ, ρίνθϑ ἰῃ ἀθίαι! (6 σμαγαςσίεσγβιῖςβ οὗ 
[ῃς ἀοβρεϊ, ἔτ 5 ῆε5 4η δηδὶγϑὶβ οὗ 1ἰ5 σοηϊεηίδβ, βίαίθϑ [μ6 οὨϊοῖ δηοϊθηϊ 
τΔη ϑογρί5 οὗ [ἢ6 (σοβρεῖβ, ἀῃὰ ῥγββεηῖβ 5 Ψ] 1 ἃ Ὀσίεξ δοσουηΐ οὗ [Βς 
Ἡδετοᾶβ 85 τηθηιοπεά ἴῃ ἰἢςῈ Οοβρεὶς δηά {πΠ6 Αοίβ. [Ι{ 15. ΟἿΪΥῪ ἔδὶσ 
ἴο 54Υ͂ [παὶ 845 ἃ 86 1τ165 ἰῃ8 “(δηιυᾶσε ΒΙΡ]6 ἴοσ ϑοῃόοὶβ᾽ ἢὰ5 πὸ 
δα04] ἴῃ ρΡοΐηϊ οὗ Ἐχοβϑιθησα δηᾶ ὑβαβιίηεβθβ, πα [πΠδὲ Οδηοη Εδιγασ᾿β 
ψοῦΐς 15 ααϊῖα [6 Ὀεϑιὶ οἵ [με βετὶες."-- - 7. Ἐχαρεῖ,. 

“(απο } 77α7Σ σοπιγθυϊίοα ἴο ΤῊΞ ΟΑΜΒΕΙΌΘΕΒ ΘΟΗΟΟΙ, ΒΙΒΙ,Ε 
5 οὔβ οὗ (Π6 τηοβί ναί υδοϊα γαῖ πιαάθ Ηἰΐς δἀπποίδίϊοης οἡ 7.26 Οοϑῤεὶ 
ἀεεογϊρερ᾽ το δ, Ζεξέ, ΜΏ16 [ΠΟΥ ἀΙΒΡΙΑΥ ἃ βο πο αυβῃΐρ αἱ ἰθαβὶ δ5 ϑουιπά, 
ἀπά δὴ ογυαϊίοη αἱ ἰεαβδὶ ἃς ψιάς δηα νγαγθα δ8 (ἢοβε οὗ ἴπῸ βἀϊΐογβ οὗ 
51. Μαίίενν δῃὰ ὅ5:. Μαῖκ, δὲ τεηάογεά (ε]]ΠἸὴρ δηα δἰϊγαοίῖνα ὉΥ ἃ 
ταοσα ᾿ἰνεῖὶν ᾿πημδσίπαίοη, ἃ αθηοσ ᾿πιο]]δοΐα8] δπα βρί γί] ᾿ηϑὶρηΐ, ἃ 
ταοσο ἱῃοίσινε δηᾶ ρἰοίαγεβαιε σγ16. ΤΟΥ τὰ πηδικϑά, ἰη 5ῃογί, Ὀγ ἴπ6 
ΨΕΙΥ 40611{165 πιοϑῖ γοα 5116 ἴο 1ηΐεγοϑί δπά ἰηβίγισί [Π6 οἷδ85 ἴοσ ψηὶο ἢ 
(ηῖϊς ννουῖς 15 ἀθϑίσῃεά, ΗἰςὌ δ. δηζε ἰ5 ΟΣ ΠΥ ἴο Ὀ6 ταηϊοά ἢ Ῥτο- 
ἔδβϑου Ρ] τρίτα 5.595 ζαριές, [δη νν σῇ ἢὸ ΒΙΡΉΘΓ σοιηϊμθηἀδίίοῃ οδῃ 
Ὅ7611 θὲ ρίνεη."--7 26 ξ χροείξον. 

“Ὧν Ἑατγγαύ, ἰὴ ἴῃ6 (Ὁδηθγάρα 52 Ζηζό, Ἠδ5 αἰ ι15 411 υπάογ στεαῖὶ 
ΟὈἸ σαϊοη ὈΥ ι15 πλαϑίουν τλδυβ ἢ ]]}ησ᾽ ὈΘίοτα ὰ5 οὗ 411 [Παΐ ἰ5 δ  ββατΥ 
ἴο Καονν σοποστηΐηρ [Π6 (ἀσοβρεὶ [56], ἀπ ἴῃ τεραγά ἴο 15 σοϊαϊΐοῃ ἴο 
οἴμειβ. Ηἰΐξς ποῖδββ οὔ [6 γϑῖβεβ ἀγα οὐ [ἴσα] δηά {1}] οὗ ἰηἰογπχαιίοη, γεῖ 
σομοίβα 184]; αὶ ἰδ Ἰηἰχοάποίοῦνυ τηδίϊοσ 15 ἱμγα δ 6, [ἢ ἢἷς ἔουτἢ 
σοδαρίογ οἡ ““Ολαγαείεγίεζίος οὗ ἐδέ Οοεῤεί," στὰ βθεῖλ ἴο ρεὶ ἰηΐο ἴδε 
ΨΟΙΥ Ὠεατὶ οὗ (ἢ Ἔνδηρο 55 ρατροβα, δηᾶ, Δίεσ ρεγιιβα], ΟἹ6 5665 ΠΊΟΤΕ 
οἸθαυϊν ἴδῃ Ὀεΐοτα ΠΟΥ ννῖϑα δηα Ὀδηδβοθηὶ ψψὰ5 {μ6 ἰνίης ρἰδη ἰμαΐ 
φᾶνε ὺ5 (ἢς (ἀοβρεῖ ἔγοηι τθοζα ρβηβ ἴδῃ οἠβ."᾿- - 7ζε ϑωμάαγ ϑδελοοῖ 
Οἀγομίεῖσ, 



1 ος ΟὐἈΆΜΒΒΙΡΟΕ ΒΙΒΙΕῈ ΕΟΒ 5ΟΗΟΟΙ 5. 

“7 Οανιδνίαρε Βίδίς γον δολοοῖ. δὲ Ζωμξε. Ἑάϊιδά ὉῚῪ σπου 
Ἑαστασ, Ὁ.Ὁ. γε ανο τοοεϊνοα στὰ ρἰδαϑυγα (18 εἀϊτίου οὗ τ86 
(Σοβρεὶ ὉΥ δὲ [ἰὸ, ὈΥ απο Εδιτασ. [Ιΐ{ 15 Δηοῖ ου ἰηβίδ ταδὶ οὗ 
(ῃς Ὀεδὲ βοῆοοϊ σομηπλθηίατν οὗ [μ΄ ΒΙΌ]6 γε ροβϑθϑ58. [Ιἡ 115 σϑηῃθσγαὶ 
ἰεαίυτεβ 1 ἀοοβ ηοὶ ἀἰθοσ ἔγομι ἰῃ6 ργενίουβ νοϊαπιθς οὗ ἴΠ6 βεῦῖεβ. Οὗ 
[86 ἐχροβιζοσυ ρᾶιΐ οὗ [86 ψοῦῖς ψὲ σαπηοὶ ϑρεαὶς ἴοο ΙρΏΪγ. [Ιἐ 5 
δάἀγλίγα 6 πῃ ΟΥΕΙΥ ΜΆΑΥ, δῃηᾶ σοηίαϊῃς 151 [Π6 βογί οἵ ᾿ηΐοσεηδίζοη 
ἠεοάεά ἴοσ ϑιυάθηϊβ οὗ [με ΕΠρΡΊ]Ξἢ ἰαχί ἀηΔ0]6 ἴο τρᾶκα 56 οὗ [ῆς 
οτίρί αὶ ατεεῖκ ἴοσ τμειηβεῖνεβ.᾽"᾽--- 726 Λίοηορη ον νεῖσέ σαμά 7ράεῤε»εαίκνεζ., 

““Αδοίδμεγ 1ηϑἰδἰ πχοηΐ οὗ ἴ[ῃ6 Οαγεόγιασε διίῤίο 7) δελοοῖς ἀρρεαῖβ ἴῃ 
186 (οβροὶ δοοοσάϊηρ ἴο 51 κ|κ6, εἀϊίεαὰ ὈΥ δποη Εαῖγασ.0 [1 ΕἌΥΤΑΥ 
845 ψυυϊτίθη ἃ Ὀτγὶθῖ Ἰηἰτοάυςξίοη δ οποα πο] δηα Ξοῃο αν, ἰὰ ψ ϊοἢ Βα 
ΒΌΓΩΠΊΔΙ565 δ. ἰ5 ΠΟ ΤῺ ἃ5 ἴο [6 οταίη, ἀπά ροϊηῖβ οὔἱ (86 ἀϊΞξείηο- 
εἶνα ἐδαίατες οὗ 411 [ῃς ἔοιγ οβρεῖβ, ρτεϑθηΐς ἃ βἰκείοἢ οὗ ἴῃς 116 οὗ 
Θὲ [μκς6, ἀἸποιθθθ5 ἴῃς δας ηςἰς ἰΥ οὗ ἢἰς αοβρεῖϊ, ἀδβουῦῖθε5 115 ομαγδο- 
(οτβίῖοβ, δηά ἔασηϊθῆθϑ δὴ δηλ γϑὶβ οὗ 11. ὙΠα οἢϊεῖ ναϊαα οὗ [ῃ6 θοοΪκ ἴο 
βιπἀοηίς, Βοσενεῦ, Μ111 σοηβίδι 1ὼ 06 ἠοίθβ, ΜῃΪοΝ τα ὄχσοθθα! ηρ]Ὺ 
παυιχθγοῦβ, δηα οοηϑιςαϊο ἃ ΟΟΙΏΙΠΘΏΪΑΤΥ δἱ οποα τηϊηπΐο, ᾿πἰογιχβδῖνο, 
δηά ρεγνδάβα ὃὮγ 4 βρίτῖ οὗ ἴγαβ (γι ςείδη οαἰίατα. Νοὸο νοϊαπιε οὗ [68 
56.165 ἰ5 {| οὶγ ἰο σοτῃπηιδηᾶ τηοτα σθηογαὶ ἀρρτγεοϊδίίΐοη ἤδη [Π15.᾿--Ζ 14 
«ϑεοί ἭΩΡ:. ᾿ 

““ΝῸ οὔθ ΨΜῇΟ δᾶ5 βθθη (δῃοῃ Εδγγαιβ “16 οἵ (τίσι δπὰ “8ι 
Ῥδυ],᾽ ν1}} ἀουδῖ υ5 ἤδη γ͵ὸὺ 5Αὺ παῖ ΘΥΘΙΥ͂ Ρᾶσα οὗ 5 “8: [Γἶκὸ᾽ 
ςσοηίαϊης ὑεῖ] δηά Ξιρσρεσίῖνε σοπιημδπίθ. [11 15 ἰη(οηἀθά ἴο ἰβϑοια (Β6 
ὙΠοΪ6 οὗ [μ6 ΒΙΌ16 ἴῃ βἰμλ]αῦ 5ῖγ16. ΝΥ α βίγοηρὶγ αἄν!5βα ουὖὖν γρδάθις ἴο 
οὈίαϊῃ 8 ρτοβρεοίαβ οἵ [ῃϊ5 ρα δ] σδἰίοη."-- 7234 αν γεαολεγ. 

“.Α5 ἃ Ββαπάροοϊς ἰο ἰδ {πἰγά ροβρεὶ, (815 5114}1 ννοῦῖς ἰς ἱηναϊα 0 ]6. 
ΤὨΘ δυῖδοσ ἢδ5 σοϊηρτεββαα ἰηΐο {{π|16 σρᾶοα ἃ γαϑί τηδ55 οἵ βοποϊδυῖν 1ῃ- 
ἰοτταδϊίΐοη. «ἡ. ΤᾺς ποίοθϑ ἀγὲ ρί[Ὦγ, νἱρόγουϑ, πα βυρροείϊνα, ἀθουπάϊηνσ 
ἴῃ ῬΡετιϊηεηϊ 1Πυϑἰγαίοη5 ἴτοσλ σϑηθτγαὶ ΠΠογαΐασα, ἀηα αἰαϊηρ [μ6 γουηρεβὶ 
τοδάοσγ ἴο δὴ ἰητ6]]Πἰσεηὶ ἀρρτγθοιδίίοη οἵ [με ἰοχῖ. Α ἤπεῦ σοπίγιθυςίοη ἴο 
“ΤΒ6 Οδιιθτιάρε ΒΙΡ]6 ἔοσ βομοο β᾽ μᾶ5 ποΐ γεῖ Ὀδθὴ τιδᾶβ."---ϑαῤέξεέ 
Μαραςίε. 

““Οδηοῃ ΕΔΓΓΑΓ Πᾶ5 βυρρ]Ποα κοἰαάοηίς οὗ (ῃ6 οβρεὶ 1 ἀπ δά- 
ΤαΪΓ Ὁ]6 τηδημλ] ἴῃ [15 νοϊαηθ. [11 Ὧδ5 411 (ῃδἰ σορίουβ ναγίθιυ οὗ 1119- 
ἰχαϊίοη, ΠΡΈΠΟΙ Υ οὗ δαρρεκίοη, δηἀ σεηεταὶ σουηάηθ85 οἵ Ἰηἰεγργοίδίοη 
ὙὮΙΟἢ τεδάθτς δα δοουβίοηχεα ἴο δχρϑοΐ ἔγοπι ἴῃ ἰδατηθα δηά εἱοχαδηὶ 
εὐϊῖϊοτ. ΑἸἿΥ οὔεὲ ΨΟ δᾶ5 Ὀδεῶ δοουκίοιηδα ἰο δϑϑοοίαία (6 ἰάθα οὗ 
“ἄγγηῃθϑϑ᾽ ἢ ἃ σοτητωθηΐασυ, δου] σοὸ ἴο δῆοη Εδιγαῦβ «δὲ Ζμξε ἔοι 
8 τοῖα σογγεοί ἱπιρτοβϑίοη. Ηδ Μη] Βπά ἰἢδὶ ἃ σου θηϊαυΥ τΏΔΥ 6 
τηδάδ Ἰηςεγεβίηρ ἴῃ [86 Ὠἰρῃοβὲ ἄθῤτοα, δηά ἰμαΐῖ ψιλοὶ Ἰοβίηρ δηγιῃίησ 
οἵ 15 5014 ναῖθ. . . . Βαΐ, 50 ἴο 5ρ6δῖς, 1ἴ 15 299 ρυοά ἴον βοτὴβ οὗ ἴῃς 
τοδάδιβ ἴου βου ἰξ ἰβ ᾿ηἰεηἄεα, Απ ᾿πατηεάϊαία ἀδηγχαηᾶ ἕο. 'ὲ ψν}}] 
σοπια ἔτοτῃ οἶα5565 Ὀγερατγίηρ ίοσ (ῆ6 (διασιάσε [ρος] Εἰχαπχίπαίίοη. .. 
ΤΙδ οτα δἀναηοσά [Π6 βιμάφηΐ, [ῃ6 τόσα υϑεΐα] ἴο ἰπλ [ἢϊ5 τηδηυ8].--- 
Ζάε .“52:εςζαΐογ. 

“δ αγξ, ψἰὰ Νοῖεβ ὈΥ 86 Εδν. α. Ἐν Μϑβοΐθασ, ἢ.Ὦ. [ἿΙαηῖο 
[πὶ 51}84}} νοϊασηα ὮΣ Μδοῖθασ, Ὀδϑίἀδς ἃ οἰἴθὰσ δηὰάὰ δῦ]. [ηἰϊτοάυς- 
ἴίοῃ ἴο ἴῃς οβρεῖ, ἀπά {με ἰεχὶ οὗ 581 Ματγῖς, ἢα5 οουηργοββθὰ τΏϑην 
Βυπάτεαβ οὗὨ νι 0]6 δπὰ ΠΕΡ] ποῖεβ.Ό [Ι͂ἢ βῃοσί, ἢ μδβ ρίνθη ὃς 
ἃ ΠΑΡ Ϊ 4] ταδπυ8] οὗ [86 Κἰπᾶ τοχυΐγεά---οοηίαἰηΐηρ 411 (δὲ ἰ56 ποεάθά ἴο 
1Πυϑέγαϊε [μος ἰεχὶ, ἰ. 6. 411 [μὲ οδπὶ 6 ἄγανγῃ ἔγοται [88 ᾿ἰβίοτυ, ζεορταρεγ, 
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αἰιδίομηβ, δῃὰ τρδηηοβ οὗ [με ἔπω6. Βυΐ 85 ἃ βαπάδοοῖς, ρἰνίπρ πα 
Οἶδας δηὰ βυςσοὶηοὶ ἔοστα [86 ἱπίοστηδϊίοι μοι ἃ ἰδὰ τρϑαυῖτοβ ἴῃ οτάοσ 
ἴο ϑἰδπᾶὰ δὴ δχδιηϊηδίίοη ἢ ἴῃ6 Οοβρεϊ, 1ἰ 15 δαχηίσαῦϊθ... 1 οδη να 
ἈΘΑΓΤΕΪΥ σοτητηεδηᾷ 1ξ, ποΐ ΟὨΪΥ ἴο [Π6 5εηΐοσ ὈΟΥ5 δηά ρὶτ]5 ἰῃ οὐγ Ηρ 
Θοδοοΐβ, Ὀυΐϊ αἷσο ἴο ϑυπάδυ-θο ὁ. 1 ἔεδοῆοτθ, ὙΠῸ ΤΩΔΥ͂ βεῖ ἴτοτα 1 [8 
ΝΟΥ͂ Κιπα οὗ Κπον]εᾶρσα {ΠΥ οἴεη πα 1 μαγάσϑὶ ἴο ρεῖ," ---  “)2οείζον. 

“δε βοῆδιὴθ 15 ΜῈ]1] βἰασίεδα ἴῃ ἴπεὶ {π||6Ὶ ῬοοκΚ Ὀείογα υ5. τ 
Μάδοῖθασ μ45 ἰοστηθά ἃ βουηά οοηοορίίου οἵ ἴῃς Κὶπὰ οὗ Ῥοοϊκ ποοάρά ἔοσς 
500] ρτροβεβ, δῃά ἢδ5 τηδάς ἢἷβ σοῃί Πυζίου ἐΠΟΣΤΟΌΡὮΙΥ 5οσνίοοδΌ !]ς, 
ΟὟ 18 [ἴῃς ΠΕΡ οὗ 4 Ὀοοϊς κα {Π]5, δῇ ᾿πίε Πρσεηΐ (ΘΟ ΠΘΥ ΤΩΔῪ τηδῖκα 
“ιν δ5 ἱπίεγεθι ηρ ἃ ἰαβθοῦ 885 ΔΗΥ͂ ἰῃ [Π6 50ῆοο] οουτβδθ. ΤῈ 
Ὡοΐο5 αἴὰ οὗ ἃ Κἰπὰ ἴμαὶ Ψ}}}} ΡῈ, ἔου (86 τιοϑὲ ρατγῖ, ἱῃιε]Πσῖθ]6 ἴο Ῥογς 
οὗ [δε Ἰονγεσ ἔοστηβ οὗ οὐζ ρος βοῃοοΐθ; Ῥαΐ (ΠΘΥῪ Τ ΔΎ Ὀ6 τοδά τ 
στιοδίεσ ὑχοῆς ὈΥ 1π6 ΒΗ διηά οἰχί, ἴῃ σοπ᾽αποίίοα τ ῖτὰ [ῃ6 οτρίπαὶ 
ἴεχι.".- - 7. “εααερν. 

8: Μαχῖὶκ ἰβ εἀἰϊίεά ὉΥ Ὧτγ Μαοίθασ, Ηεδά Μαβίοσ οἵ Κιηρ᾽ 5 
ΟΟΙΙερε ὅοῆοοὶ. [Ι{ 15 ἃ νΕΙῪ ὈυβιηΈ55- Κα Π||Ὲ ὈΟΟΚ. ὙὍῆα ἰοχὶ 15 
δἰνθῃ ἴῃ Ῥδγαρταρἢβ, δῃα δδοῇ Ῥϑγαρτδρῇ ἢδ5 ἃ {Π{|6, ψ]οὮ σοαρρθᾶσβ 85 
8. αἀἰϊνϊδίοη οὗ τὴς ποίε5. ΤῊς ἰηἰτοἀυςοη, π᾿ ἰσὮ οσσαρὶεδβ ὈΤΘΥ ρᾶρΡΈ85, 
5 οἶθαν δηᾶ ροοά, δηὰ οοποίυ ἀθς. ὙΠ δὴ δηδἰγϑὶβ οὐ 6 Ῥοοῖ. ὙΤΒοσο 
ΔΙΘ ΤΏΔΡ5 δΔηἀ 8 ᾿πᾶσοχ. Τῆς ποίεβ διὰ ροϊηϊεα δηά ἱπβίσυοίνα, δηὰ 
σΟΠΞΙΔΗΙΥ σῖνε ψογάβ δηὰ ρῆγαβαϑ ἔγοτῃ Δ ]ς 15. νεγβίου, δηα αυοία- 
τους ἴγοτῃ οἷδϑϑίοαὶ δηᾶ τηοάδσῃ δυίμοσθ, ψ ϊοῦ δα συοδίὶν ἴἰο [806 
ἰηίεγοβί οὗ [ἴῃς σοσῖς ἀπ ἴο 115 υβείια 655 [ΟΥ βοῆοοϊβ, Ὑἤασα 15 ἃ ροοὰ 
Ἰισὶ οἵ στιίεσβ το Βανα υηάογίδκεη οἴμεσ ρᾶτίβ οἵ (μὶβ εἀϊίίοη οὗ (86 
ΒΙΡ]6, ἱποϊυάϊηρ τῃ6 δαϊῖοῦ δηὰ ἷ8 ἀἰϑρυϊθηεά Ὀτοίμεγθ, Ῥχοίδββοσ 
ΡΙατρῖτε, Οδηου Εδτγασ, τ Μουϊΐου, δῃὰ Μν δαηάδγ."---᾿ Ορρ κριοῦ 
Μευΐπσιυ. 

“γε ψεϊοσοτης ψ1Ὲ ἐπι δυβίασηι [815 τοὶ ἔτυϊς οὗ [6 Ῥαπαΐηρ ἴο- 
σεοῖδον οὗ ἐπηϊπεηΐ ἀἰν!ἱ κιπἀδηςβ οὐ οὐν {Ππἰνουβὶ 65 υηᾶσσ (μ6 εὐϊῖοχ- 
5}10 οἱ Ὀσ Ῥεσονπο, δη ἀγα ποῖ 5ΟΙΤῪ δαί ἰΐ τεργοβθηίβ ἴμ6 Ιαθουγβ οὗ 
80 ΘΧΡΟΙΘὨΟΕα ἃ 5ΟΠΟΪΔΓ δηά ἴδθδομοσ ἃ5 Ὦσ Μδοΐθασ, ὕροὴ ἴδε Οσοβροὶ 
οὔ 81 Μαῦκ. ὴῆε ραῖδοσ ἔσομαι 1 δὴ δαγηεδβί οὗ [86 βδηὰν δηὰ Ἴοϊηρδοί 
Διτδ:ροιηθηΐ ἰο Ὀς Ἰοοϊκοά ἔογ ἴῃ ἴῃ σοπέεηϊβ οὗ [Π6 νοϊυτηθβ ἴο [Ό]]}ονν, 
ἴῃς οτάετίηρ οὗ ἴῃς τϑαυ δια ἰηιτοάποίογυ τηδίίοσ, [6 σοῃοίβθηθβϑ γαῖ 
5. ΠΠποϊθηοΥ οὗ ἴΠ6 ποία5 ἴο {Π6 ἰεχί, ἴΠ6 ΠῚ] 655 οὗ [86 γερογα ἰπᾶθχ, ἀπά 
τῆς ἀϊξοτεεῖ οδοῖος οὗ ἴῃδὶ οὗ βρεοῖδὶ τοσάβ δῃὰ ρῇγαϑβεβ."--- δ ηφκερέϊλ 
Ολωγολ»ΛΑ:. 

“72 Οοεῥεῖ αεοογαζρρ ἐο 8: “Ἴαῤίλειυ, Ὁ ἴ6 Ἐδν. Α. Οαυσ. ΤῊΪ5 
ψΑΙυΔὉ]ς βοτῖεβ οὗ βδοῆοοὶ ῬοΟΚβ 15 Ὁποῦ 16 δα οΥβηρ οὗ Ῥγοίδββοσ 
Ῥοτονγῃθ, δῃα ἰς ἀοϊηρ ἃ στοαὶ δηᾶ τῃποτουρῇ οἀὐπσαϊίομαὶ σνοσὶς ἴῃ 
ΟἿ 50 ῃοοΐβ. ΤΏ νοϊυπλα Ὀεΐίοσε ἃ5 σοηάδηβθβ ἴῃ [ἢ 571 81]65ῖ ροβϑὶ Ὁ] 6 
8Ρ08οδ [πε Ὀεβί τεϑι}}15 οὗ [6 Ὀεβί σοτημηθηίδίοσβ οἡ δῖ Μαδίμενβ Οοβρεὶ. 
Τα ἱπίγοάποςοη ἰ5 8016, σο πο αυγ, δῃα γα ΠΘΏΓΥ Ρῥγδοίϊοδὶ, 85 11 Ὀθασβ 
οἱ ἴδ δυϊπουβὶρ δηὰ Ἴοοηίεπίβ οὗ ἴῃς Οοβρεῖ, δηὰ {π6 οὐἱρίηδὶ ἴοπη 
ἴῃ ψ ὮΙΟΩ 1 15 Βαρροβθά ἰο βανα Ὀθθῃ τυυϊτῖθη. Τὶ 15 ὑτ} 1] 1]υβιγαϊθα Ὁ 
ἴνὸ δχοα]]οηΐ τὰρβ οὗ {πῈ ΗΟΪΥ 1,δπηὰ δηὰ οὗ ἴδε 86 οἵ ( 4}11ε6.".-- 
Εηρίμὰ Οληγεληίαϑ. ; 

“7: δοοξ οΥΓ ϑρελπα. Ἑαϊϊεα ὃν 6. Ἐ. Μδοίδασ, Ὁ.Ὁ. Ὑ ε Βαᾶνς 
[86 ἢγβί ᾿ῃβίδἰτηθηΐ οὗ νῆδϊ γα πᾶνὰ ἰοῃρ ἀφο ἀογαϊεα, ἃ ϑοῆοοϊ (οχὰ- 
τι Ὠ 81Υ οἡ 186 ὈοοΐκΞ οὗ ϑοτρίασε. 1να ΤΥ Ἰυᾶρε οὗ [ἢ6 ποσὶ οοἢ- 
ἰοτηρ αιϊοα ΌΥ [Π6 5δρ]6 Ὀείοσς 15 1 Πα5 οὔῦ μϑδγίθβϑὲ σοσηση θη δίῃ, 
ὙΠ Ὧγ 7. 1. 58. Ῥογοστα ἴοσ θηρταῖ ἘπιοΥ δἀηαὰ δὴ δαϊποης 1ϊΞςὲ οὗ 
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Ὑ6 11. Κπονῃ ΒΙΌ]1041] βοθοϊασς 85 οοῃ υΐοσβ, γα ἢανε ἴδε Ὠρμοβῖ 
Βυδτδηΐεα [δὲ ἴῃΠ6 νοῦς νν1}} Ὅὲ σοσηρ]ειεα ἴῃ ἃ βοῃοϊδυυ, υϑοίαϊ, ἀπά 
ΤΕ Δ 0]6 όσα. Τα ἱπίγοδυςίοτγ Τμδρίοσ οὗ ἴῃς ῥτεβθηΐ νοϊυπηα οἢ ἴδῃς 
16, ομαγδοίοσ, δηὰ ψοῦΐκ οὗ Τοβῆυα 15 ΔΌΪ δπᾶ αδἰἰγαοινοὶν τσὶ 6Π. ... 
ΤΗΘ “ποῖοϑ᾽ 1] Ὀὲ ἐουπᾶ Ὀγίεΐ, ἴεσϑε, ροϊηϊεα, δηᾶ βυρρεβῖίῖνθο. Ὅς 
Ὠϊδίοσί δὶ 1] υβἰγαῖοπβ ἀσὲ ἀρροβὶίς δηά [ε]ϊοϊΐουβ. ὍΤἢδ τὴδρ5 δηὰ γρεο- 
σγΑΡὨϊοαὶ χρη οἢβ τα δοοισγαῖας δηᾶ νι ῦ]6, ΤῊΣ Ῥοοὶς οὐρδῖ ἴο 
Ὀ6 ἴῃ [ῃ6 μαηᾶς οὗ Ἔνεσυ ἰεδοῆοσ, ἀπά ενεδη οἷἋ δῃ Ψ1 δῃὰ 1 ἃ 
ν Δ] Δ 0]6 δοοεϑϑίοη ἴο {Πεὶγ ἰδὲ οὗ σογητλεηΐδσεβ. 6 αὐγαὶῖ ἴμ6 15ϑὺς 
οὗ (86 τειηδι πἰηρ νοϊυτηες τ  ἱπίογεβι.᾽-- - ξέν Αουέΐσι. 

“Α ΥγὙΕΥῪ ἱτηροτγίδηϊ μου ἴῃ [86 πδίυσα οὗ ἃ ϑοσγίρίαγαὶ ἰεχί-ὉοΟΚ ἔοσ 
ἴῃς τι56ὲ οὗ βξιίυάεηϊβ μᾶ5 Ὀδθη ἀπάοσζίακοη ὈΥ [86 ϑγπάϊος οὗ ἴῃς (δ: 
Ὀηάᾶρε {Πηἱνεγϑιιυ Ῥγαβ5---παηεῖυ, [Ὡς βεραγαΐθ ἰϑβιθ οὐ [6 βενθγαὶ ὈοΟὶκ5 

᾿ οΥΠ6 ΒΙΌΪ]ε, εδοὴ δἀϊεα δηὰ δπποίδϊθα ὈΥ βοπης Β:]1ς4] Ξοβο]ασ οὗ ΒΡῈ 
τορυϊαίίοη... ΤῊΣ ναϊὰς οὐ [86 ψουκ 85 δὴ αἱά ἴο ΒΙΌ] 1.4] βευᾶγ, ποῖ 
ΤΩΘΙΟΙΥ͂ ἰῃ ΞΟΠ ΟΟ]5 θὰ διηοηρ ρῬεορΐς οἵἉ 411] οἰαββθβ Ψῆο τὲ ἀεϑίσοιϑ ἴο 
αν ἰηςο]]Πἰσοεηΐ Κπον]εᾶρε οὗ τῆς ϑοσρίαγεθ, σδηηοί ΘΑΘ ΣΎ Ὀς Ονεσ- 
εϑιϊτηδιεα."--- 72: «δεοξενμαϑε. 

““Απχοηρ ἴῃς (οτητηθηΐασίθβ νυ Ϊοἢ τὰ ἴῃ οοῦγϑα οὗ ρυ δ] οατίου, ἴδ ς 
Οανιδγίάρο ιῤίό 707 «διλοοῖς ((τα τι ἄρα πίνε υ Ῥσεβ5) ἀδβαγνεβ 
τηθηϊΐοη. [1{ 15 ᾿ἰδδυεα ἸῺ σοηνεη θη} γ-5]Ζεα γο] υπγ65, ΘΟ οοηϊδὶπίηρ᾽ 
ἃ Βοοῖκ οὗ (με ΟἹά οὐ Νὸν Τεϑίδτηθπί. 'νε δανὲ )υ5ῖ τεοεϊνεὰ ἵνο οὗ 
[Πε56 νου πι68---Οῆ6, οἡ 7236 οοξ οὗ ϑἔοελμα, Ῥτερατεά ὉῪ τ Μδοϊοϑᾶσ, 
οὗ ἴῃ6 Κιπρβ. (ο]] ρα ϑοῇοο] ; (86 οἴμεον, ΌΥ Ῥιοΐεββθοσ Ρ]υπρῖσγα, οἱ 
7Ζ2ε ρέει 97 δὲ ϑανιες. Ὑδαὶ [ΠΕῪ ἀγὰ ἀδειρηδά ἴογ ἴπ6 56 οἵ βοῃοοὶξ 
5. ΠΟΙ ΘΉΓΥ Ἰηάϊοσαῖος [Π6 βϑοορς οὗ [6 δηηοίδίοηβ ΨΈΪΟΙ. ΔΟΟΟΙΏΡΔΗΥ͂ ἴῃς 
τεχὲ οὗ εδοῦ οὗ [8656 ὕῬοοκβ. Ὑἢδί οἡ ἴδε Βοοῖς οὗ [οβῆυδ ἰ5 δηγςμοὰ 
Μ 1} ποίϊςε5 οὗ [πε τηοβί σοοθηΐ αἀἰβοονεῦοβ ἴῃ ΒΊΌ]1 4] Δγο Ὠο ΟΪΟΡΎ δηάὰ 
δεορταρῆγ. ΤὍΤῆα νοϊυπια οἡ [ἢ6 ἘΡΊ5:16 οὗ δὲ 7δπι65 15, ᾿Ἰπάθροη θη 
οὗ ἃ 5υϑποϊθηῖ σοϊησηθηίδσυ, δητομεὰ ἢ ἃ υ5εδι} ἰηϊτοἀυοίίοι, ἴῃ 
ὙὨοἢ (Π6 δι πουβῃὶρ οὐ τῆς ἘρίβεΪς δπὰ (πὸ ἔπ ἤθη τὶ 6 ἢ γα 
ἀἰδουβεεα ἢ τὴ6 ἔἀ]πεθ5 ΜὨΙΟΝ ψὰ δά ἃ στὶρῃΐ ἴο ὄχρεοῖ ἔτοπι 
Ὧν ΡΙυμρίῖτο. ΤΏς βοείας Μ1]1 6 νυ ]6 ἴο βοΐιοοὶς; Ὀαί 1 σ1}} 
ὈΥ̓͂ ἢο τηδδῆβ δχδαιβὶ ἰΐ5 τιϑείυ [ηε85 ἴΠ6 76. Μοῖὰὲ δἀνδησοδὰ τεδάετξ 
οὗ ΗοΙ͂Υ ϑοστίρίυγο [Π8ὴ τὲ ἴἰο Ὀ6 ἰουπά ἴῃ οὖσ ῬυὈ]1ς βοβοοὶα ψ}}} 
ἄογινα δϑβδίβίδποα ἔσγοση ἴμ65εὲ ΠΑΠΑῪ νοϊστηθβ, μοῦ, τ Βεπ σοπιρ]ειεὰ 
---Ἰἴ σοτηρ εἰθα 845 ἴῆοϑε δίγθαάυν ρυ] θη θα ρῖνα υβ τϑάϑοη ἴο Ἔχρεςί--- 
Ψ11 Ῥὲ ἃ νεϊσοοιηα δάάϊιίοη ἴο οὐσ σοτημηδηΐασθβ οὐ ΗΟΪΥ ϑοῖρ- 
τυτ6..---δοδλη δῖ. 

“Ὁ αϊδει, εἀϊιεὰ Ὀγ Α. Οαιτ, Μ.Α. 711ε δοοξ οὗ ϑοελκα, εἀϊϊοὰ 
Ὁγ 6. Ἐ. Μαοΐθοασ, Ὁ.Ὁ. ζ724 σριοαΐ Ἐῤῥδιϊς ὁ «δ᾽ ϑαπιες, εἀϊϊοὰ ὈΥῪ 
Ἑ,. Η. ΡΙυμρίτε, Ὠ.Ὦ. ((απιρτι ρα ΤῊΙΤΕΒΙΥ͂ Ῥγχεβθ). Ὑἢεβα νο]υτηδ5 
8.6 οοηδίγυοίοἃ ὉΡΟη [ΠῸ βᾶπης ΡὈΪδῇ, δηα ὄἽχῇϊοὶΈ (Π6 βδιὴς δδίυγεβ 85 
(Πα οὐ “51 Μαγκ᾽β ὅοβρεϊ,᾽ οὗ νηοῦ ψὰ ρᾶνα ἃ 4.11] δοοουμπὶ οἱ ἰϊβ 
ἴεδ!6. ὙὍΤῆΘ ἱπίγοδαοσίίοηβ δηᾶ ποίεθ γα βομβοίαυῖν, ἀμ σεηεγα!]ν βαςὶ 
85 γουὴρ τεδάδθιβ πδοα δῃᾶ Ἵδῃ δρρτγεοὶδίθδΊί Τῆδ τὴς 5 1ῃ ὈΟΙὰ ἰοβῆυδ 
δά Μαίίῃεν, δα ὑεῚῪ ροοά, ἀπ 41] τηδίζειβ οὗ οαἰεϊπρ' 816 [Δ 0}1]655. 
Ῥτοΐδεϑθοσ Ρ]υτηρίσο᾽ 5 ποίθ5 οὐ “ΤὮς ἘΡί5116 οὗ 8. [απιοϑ᾽ αγὸ πιοάο]β οὗ 
εγβα, Ἵχδοῖ, δπα εἰοραηῖΐ τεηἀετϊηρϑ οὗ 186 οτρίπαὶ, ψ ΒΙοἢ 15. ἴοο οἴδῃ 
οὐβοιγεά ἴῃ ἴῃς δυ(πογϑεά νεγβίοη." ---λύημεοηζονηεῖεζ. 

“73: Οερμεγαὶ Ἐρέρίζο οΥΓ 5. ϑανιθς, νἱϊὰ Νοῖος δπὰ [Ιηἰτοάδαςσίίοη 
ΒΥ Ῥχτοΐεββοσ Ρ]υτηρίτγο, Ὁ. Ὁ, (Ὁ ἰνοσϑῖγ Ῥσεββ, σα άρε). ΤΉΪς ἰ5 
ΟἿΪΥ ἃ μαζὶ οὗ ἴῃς (ασηδτίάρε Β1Ρ0]6 ἔου ϑοβοοῖς, πὰ τοδὺ 6 Ὀουρδὶ 
ἔου ἃ 1εὴὖἢὴν ρϑῆσθ. Νενογί μοῖθββ ἐξ 15, 80 δι δ5. 1 Κκηόν, ὉΥ ἔδυ ἴῃς Ὀεβὶ 
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Ἔχροβιίοη οὗ ἴπς ἘΡίβι] 6 οἵ δι 7ατηεβ ἴθ ἴΠ6 ΕὨρ]Π 58} Ιδηρπαρο. Νοὶ 
ϑοΒΟΟΙΌΟΥΒ ΟΥ ΘΥΙΘΟΙ ΙΕ ΒΟΙΠΕ ἴῃ ΤΟΥ δὴ ἘἼχαιηϊπαίίοη 8] οηθ, Ὀθαΐ ΜΙπίβίουβ 
Δηα Ῥγδδοῆεῖβ οὗ ἴπ6 Ννογά, πιὰ σεῖ τόσα σϑὰ] ΠΕΡ ἔτοσῃ ἰΐ [πδῃ ἔγοσω 
(Πα τηοβῖ σΟΒΕΥ δηά εἰδογαῖα σοσϊημηεπίδτε5.""--- ΦΧ 2οσίΐον. 

“ὙΙ Μτ (αττ᾿β νγε]}]-εἀϊοα ἀρραγαῖυβ ἴο δὲ Μαιῃεν᾽β Οοβρεϊ, 
ψΏοτα [ἢ6 ἴοχί 15 [μαὶ οὗ Γ ϑογίνεηθε᾽ β (δι τ ρε Ῥαγαρυαρὰ ΒΙΌ]6, 
6 ΔΙ6 516 ἴπε γουηρ βίυαἀεης Ν1]1 περ Ὡοι πη Ρυϊ ἃ σοοᾶ Οτρεϊς 
ἰοχί.... ᾽ν ε 5ῃοι]α ἀουδὲ τ᾽ ΒΕΙΠΟΣ ΔΩΥ νοϊυτης οὗ κα ἀϊτηθηβίοηβ οουἹὰ 
Ῥ6 ἰοππηά 50 5υβιοϊεηὶ ἴον ἴμ6 πεδάβ οὗ ἃ βξίαἀεδηϊ οἵ [πε ἢχϑὶ 6ο5ρ6], ἔγοσχῃ 
ὙΒαΐενοσ ροϊηϊ οὗ νίενν ΒῈ ΤΏΔΥ ΔΡΡσοδοὴ ἱι.᾽--δσζεγράαγν Κευΐδσιυ. 

“4ΤΗΒ ΟΑΜΒΕΙΡΟΒΕ ΒΙΒΙΒ ἙἘΟᾺ ΘΟΗΟΟΙ5: 81 Μαίίηεν, 7 βῆσυδ, 
7οῦδῖ, (ον δη5, δα [ᾶπε5. Ὗ ε αν οὔ ἃ ΤΌΣΤΊΟΥ οσοαβδίοῃ ἀγάγῃ 
[Π6 αἰϊἰϑηϊίοη οὗ οὔγ γΓεδάθυβ ἴο πὸ ἧχβι νοϊυτης οὗ [Πϊ5 Ἔὄχος]]θηΐ 561{165--- 
οἱ Μαῦκ. Τα νοϊυπλαβ ἱηἀϊοαίο ἃ ἀρονε ἢανα πον Ὀδεη Ρυ] 1564, δηά 
}Ὺ τηδὶπίδϊη [6 ΠἰρῚ βίδπάδσγα ψοὴ ὈΥῪ ἴπ6 ἤτοι. ὙΉΘΥ ΠΙΓη 5} να]ι- 
ΔΌ]6 δηᾶ ργϑοῖβε ᾿πίογτηδίϊ οη 1 ἃ τηοβὶ σοηγθηΐθηΐϊ ἴοόση, δᾶ Ψ1}} Ἀ6 
ΒΙΡΉΪΥ οβίθεπηεα ὈΥ 5βἰπάθηϊβ ῬυορΑΓὩρ [ΟΣ Ἔχδσηϊηδίϊοηβ, απ 4150 ὈΥ͂ 
ΘΌΠαΑΥ-50Π00] [ΘΔ οΥ5 δηα οἴμεῖθ. ὙΠΟΥ δὺὰ Ῥδυι οι ]αῦν να] 0 ]6 ἴῃ 
Γαγηἰϑῃΐηρ ἰη!ουτηδίίοη σοηοογηϊηρ ΠΙβίοσυ, ρἝορυαρΥ, ΤΣ ΔΉΠΟΥ δηά 
αἰιϑί τη 5, 1η 1151 ὙΔ ]ΟῊ οὗ ἰΠ6 Ξδογεὰ ἴοχί.᾽.--Ζ7 .}6 βαῤΖίιεί, 

““ΤΗΞ ΟΑΜΒΕΙΌΟΘΕ ΒΙΒΙῈ ΒΟΚ 50ΗΟΟΙ :--- 726 }ὲγεΐ Ἐῤίείϊε ἰο ἐλέ 
Ουγίμίλίἧαμα. Ἑάϊιεὰ ὈΥ Ῥγοίεβξβθοσ. 1,.1Ὲ45. ϑορηαά. Ἑάϊιθὰ ὉγῚ Ατοὶ- 
ἄεδοοη Ῥεγσοψῃθ. ((απιτᾶρο {π᾿ νευϑ Υ Ῥγεθβ.) ἘΝΟΙΥ [τεβ ἰηβία]- 
τηεηΐ οὗ [15 δηηοίαϊεα εὐϊίοη οὗ ἴῃς ΒΙ1Ό]6 ΟΣ βοῇοοὶβ οοπῆτππηβ ἴδ 6 
[ἀνουγϑῦ]α ορ᾽ηἴοῃ ψε ἰοστηθα οὗ 115 νϑ]υς ἔτοση [ππ Ἐχαιηϊπαίίοη οὗ 115 
βυβῖ ἢυθ 6. Τῆς ΟΠΡΊΏ δηᾶ ρ]δη οὗ [ῆς Ἐρίςι]α σὰ ἀϊβουβθθά ψ 1 115 
σδαγδοῖεσ δηᾶ σεηυ ηθηθ55. ὙΠ6 ΔΠΑ]υβὶβ οἱ 115 σοπίθηςβ 15 υεῪ ἢ1]} δὰ 
Οἰεασ, δηᾶ ν}1}}] θὲ ἰουηά οὗ ρτεδῖ βοσνίοςα ἰο ἴῃς [ϑδοῆειβ οὗ [Π6 τῇοτα 
δαἀναπορα οΪ45565 ἰὴ ϑυηάδγ-5 0015 Δηά ἴο ἴῃς Ἰεδάσιβ οὗ Β10]6-145565. 
Τῆς ποίδϑ αἱ [δε ἰοοϊ οὗ ἴπμε εχ δὲ Ὀσιεῖ, θυὰΐὶ συρρεσίίνα. γε 5ῃου]ὰ 
τεοοπηηθηα ἴΠ6 σοχμῃμτηϊίες οὗ {6 ΟΙΕΥ Μιβοίοηβ, δῃὰ 411 ψῇο ἢδνο 
οἤαῖρο οὗ τυγα] Ἔνδηρο] ΖΔ ΈΊΟΩ βοοὶθίϊθ5, ἴο Ραϊ [ἢ15 ῬοοΚ πο (ἢ6 ἢαηᾶς 
οὗ {πεῖν ἀρεηῖβ... 16 πλοσα] ᾿εδοπίηρ οὗ ἴἢ6 ὈΟΟΙ 5 580 νϑ δ Ὁ]6, δῃά 
18ε Ἰσμῖ 1 5ησδαάς ὑροὴ ἴΠ6 ρσοντ οὗ το]]!ρίοῃ δπιοηρϑὶ ἴῃ6 ἴοννβ 50 
ἰηςογαϑιίηρ, {πᾶἴ [8656 Θ]οτηθηΐβ οὐρῆϊ ἰο σχϑοεῖνα 86 Ἰαγρεδί ββδσε οὗ 80 
οαϊιοτβ αἰϊοηιοη."--- 7.6 Διο» εο»7ο» εἶς. 

“Ὧσ Μδοϊδασ᾽β σοϊωτη Ὠ ΔΥῪ ΤῸΣ 5. οο]5 οἡ 712 οοξ οὗ οσλμα ἷς5, 
8.5 ΤΏΔΥ Ὀὲ δηςοἱραῖοα ἔγοτῃ ἈΪπὶ, οἰεασ δηα σοιηρεπαίΐους. Τῆς Ὠἰδιοτγίοαὶ 
ῬοοΚβ οὗ ἴῃς ΟἹα Τοβίδιηδηϊ ἃτὸ ΔΑΝ αν δαδρίοθα ἴογ σύ δὴ ὄχερεβίβ, 
οἰ πο ἀδιϊηρ ΤΩΔΩΥ τλϊηπΐε ρῬοϊηΐβ, ΝΠ Οἢ πῖρμι Ἔβοᾶρθ [ἢ ορβεσνδίζοῃ οὗ 
ἃ. 1655 σαγεία] κιαἀθηῖ. ΑἸοΙΠΟΓ νοϊαπης οἵ [6 βαπὴε βετῖεβ, 714 Οσοϑῤεῖ 
ΟΥΓ 5, Μ͵άαϊλσυ, νὰ ΜῈ Οαττβ ἀπηοίδιίοηθ, ἄδβεσνεβ δῦ] ΠΙΡῊ 
ταῖβθ. Τῆς ΟΟΙΏΙΠΘΏΪΑΣΥ 15 ἰεῖθα δηᾶὰ βοῃοϊαεΥ, ψιῖουΐ ]Ἰοϑίηρ 115 

Ἰπίογοβί ἴῸΣ οὐ ΠΔῚῪ τεδάοις, Ὅηα τηδρ5, (ἢ6 ἱηάδχ, δῃᾶ {πὸ τδρυϊαϊεά 
ἱπίοστηδίίου ᾿η, 16 ΑΡΡδϑηάϊχ 411 ἐρῆδηος [ἢ6 υδεία]ποϑς οὗὨ [(ἢϊ5. Ὠαπά 
111116 νοϊυπμθ. Τῆδ δπηηθ οἵ ἴῃς εἀϊΐοτ, τ Ρ] τ ρίΓα, 15 ἴῃ [1561 δηουρ 
ἴο τεσοιηῃθηα ἴμα εδὐἀὐϊοηυ οὗ 724 Οερμεγαὶ Ἐίείίε ὁ δὲ ϑα»ιός, ἴῃ 
{π6 βϑῖηθ 86τῖεβΊυ ΜΜοῖξε οορίουιβ ἴδῃ (6 σοιηρδηΐοη νο]ππηθ5, [ΐ 
ςοῃίδίηβ βοὴθ ΘΏΡΊΠΥ ποίεϑ 1π [6 ἴοττη οὗ δῃ Ἔχουγϑιϑ---. ρ. οἡ ἴΠ6 
Ῥοῖβοηδὶ σεϊδίίοη οἵ 81 Ρδ}] ἀπά δὲ 7πιὲ5 ἴΠ6 1,655.".-- Οναγαϊαρ 

“Τῆς Ἰαϑὶ ρασί, (πὸ Βοοῖς οὗ Τοηδἢῃ, ἰ5 ἔγομλ ἴῃς μαῃὰ οἵ (Τε Ψεη. 
Τ. Το Ρεύοντθ, Ατὐομάδδοοη οὗ Νοσγνίοῆ, ὍὨ6 116 ἡγουΐκ 15 61} ἄοῃσ, 
το η ἴῃ ἃ στδοθῖι], Ἰαςϊά, δηὰ ομδοσία! βιγ]ε, ψ ῖο ἢ 111 06 αἰίγαονα 
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ἴο γουπρ τοδάθσβ. ὙΠ6 ποίοβ οοηίδίη ἱπίογπγχαϊίίοη δηᾶ σοῆεοϊίο ἱπ ἃ 
ΥΕΙΥ͂ )υβῖ ῥτοροσίίοη, [δὲ στεαῖ ργεροηάοσγδηοα Ῥείηρ σίνθῃ ἴοὸ ζηΐοστηδ- 
κἰοη."--- 714 Θγί ἢ πα  ογείρρε Φυαρρείϊεα! Χευΐξιν. , 

“7: Βοοῖ οΓ )οελμα. Ἐγ (6 δν. Ο. Ἐ. Μαοῖοασ, Ὁ... ϑομαλ. 
Βγ ἴδε γεῃ. Τ. Τ. Ῥοζονηθ, Β.ὉὉ. 7226 Οσοεῤεὶ ἀεοον» αΐρερ' το δὲ Μαζέλεισ. 
ΒΥ πε Επδν. Α. (αῖσ, Μ.Α. Ζ7.ε Οσοεῤεὶ πεεογαϊέρρ ἐο δὲ 2“γά. ΒΥ 
τῆς εν. 6. Ἐ᾿ Μδοϊεασ, Ὁ... ζΖ82ε “εἰς ο7 δε “οἶς (1---χὶν). ΒΥ 
]. Ἀδνυβοὴ ΤΡγ, Ὁ... ἣ)ηγκε σδηποῖ ἤάνε ἃ βθαϊ ον ᾿ἰηςε]]οῖυδὶ 
Θχογοῖθα ἰμ8ῃ δὴ ἱπρατί 8] δχατηϊηδίίοη οὗ [ἢς κἰπιοίασε δῃὰ σομίθῃῖβ 
οὗ ϑοηρίυσο, δῃᾶ ἴεσε ἃζθὸ ὯῸ ὈοΟΪΚΒ τόσα ᾿ἱΚΕΙῪ ἴο δἱὰ δυο ἢ δὴ 
δχδιηϊηδίίοη ἴπδπη ἴμπε Μδηιϊα]5 ἰδβυθα ὈΥ (ἢς ϑγηάϊοβ οὗ [π6 {Ππ͵᾿νοσϑι ῦ 
Ῥγεββ. ουκβ οὗ τηοσο 5011ἃ ψογίῃ ἤᾶνα ποῖ Ὀδθη Ρυ] 5 η6 ἃ. ΤῊΣ 
ἰοχὲ αἀορίεα {πγουρῃους 15 (μαὶ οὗ ϑογίνεηθσβ (διατὶ άρε Ῥαγαρταρὴ 
Β10]6. ἘΑοἢ ραχί οοηϊδίῃβ ἃ σαγεῖιϊ δπα βοῇ ο α ν ἰοἰτοάπςῖξοη οα τἢ6 
ΔΙ ΠοΥβρ, (μῃ6 ἀδίο, ἴῃ6 βουγοθβ, ἄοσ., οὗ ἴῃς Ὀοοϊ. ὍῃαῈ ποῖεβ δῖς 
ἴειβα δηὰ ουρρεοβίῖνε, ρίνιηρ ἴῃ ἴεν νογάς ἴῃς ρἱδῖ οὗ εἰδθοσαῖς σϑ- 
ΒΟΆΓΟΒ 65. ΤΏΘΥ δοουηά ἰὴ πε ἰοχίυδὶ οὐ ἰοἴβτ, ἢο 1655 ἴδῃ ἴῃ να]υδθὶα 
ἀοοίτη4] δηὰ εἰς] σομητηθηί5. Τγ Μδοϊεθασ ἰβ ἐπΠοσουΡὮΪΥ δἱ ἤόσηθ ἱῃ 
ΘΟΒ δὴ Ὠἰδίοσί αὶ Ὀοοὶς 8ἃς ζοεζμα. ἩἨξςξ ἄτανγβ 1] υδίγαϊους ἔσγοσα 4]] 
αυδτγίεσβ, Ἔβρθοῖα! ν ἔτοιῃ οἷα ΕΏρ] 5} ᾿ογαΐασο, δηὰ ττὶῖθβ ἰῃ ἃ 5[}]6 
οὗ ρστοαῖ εἴεραθςθ. Τῃδ νοϊυσηθ οἡ ζομαλ 15 ἃ ᾿ἰἴογασΥ ρθη, θοΟΪἢ οἱ 
Δροϊορεῖϊς ἀπά ᾿ιεγπιεπευτῖοαὶ στουπᾶβ. [ἢ Μτ ( διτβ “ήαλλειυ ἴμεγα ἷ5, 
ἴῃ δἀά!τϊοη ἴο Κεδη νεῦρα] οὐ ]οἴϑτη δηα ἀγοϑεο] ορίοδὶ γαβεάγοῖ, ἃ ἀοἴεγ- 
τοϊηϑα οβοτί ἴο ἴτατα ἴῃ 6 σουσβα οὗ [μβουρῆϊ ἴῃ [πε Ἰηϑρίγοα ἰεχί, ἴο Ροϊπὶ 
ουξ [πΠ6 πόχες Ὀεΐνεεη ἴῃ6 ναγίουϑ βθοίϊοῃβ δηᾶ νεσβοβ οὗ ἴπ6 Οοβρεϊ. 
Με Οδιγ μα5 αἷἱ [ῃς αυδ) βοδίίοη5. Ἡὶ ἢ νἱρότοιιβ δηα τεβηθὰ βομοΐδτ- 
βῃΐἷρ σδῃ ρίνε, δῃὰ ροββεβϑεβ ΨὙηδὶ 15 οὗ ἔδυ ὨΙΊΡΏΘΥ νᾶ]υθ, οἶθασ βρὶ τιτυδὶ 
ἰπβῖρῃς. Με ΓααΥ5 ΤΩ ΔΉΠΟΥ οὗ ψουΪς 15 Κποόννῃ ἴο τηοβί οὗ οὖσ γϑδάθιξ 
ἔτοπι ἢϊ5 ρᾶρεῖϑβ ἴῃ ἴιε ΖΦ. )οεογ. Ἠΐβ ποῖθβ οἡ ἴῃς “ως Ψ11 σουίδηΥ 
{3 τ τυ τοις Ἂν τορυϊδίίοη, δΔηα ἴοστῃ ἃ νυ Ὁ] 6 σΟΙΩΤΘΠΑΣΥ͂ ΟἹ ΟἿς οὗ [ῃς 
ταοβί ἱταροσίδηϊ Ῥοοὶϑβ οὗ ἴῆς Νδιν Τεβίδιηθηΐϊ.... ΑἸ] τ[Πε86 ὈοοΪκ5 το, ἴῃ 
ίαεϊ, ἃ νϑ] Δ Ὀ]6 δἀάϊτοη ἴο οὐγ ΒΙΌΙϊς8] ἐχροβιτοηβ, οτἱρῖμδὶ σοηί τ υ- 
ἰἰοπβ ἰο ἃ βι ]εοὶ οὗ ἰγαηϑοεπάδηϊ ἐπῃροτυΐδῃηςοα ; δᾶ ψ 116 ΤΟΥ σδηποῖ 
[Α11] ἴο ΡῈ ναἰυεᾶ ὈΥ ἴποβθ ἔοσ ὙΠΟ ΤΏΘΥ ἃ΄Θ ἜΧΡΊΘΒΒΙῪ ἀοοὶρσηοά, τς 
δαᾶνο ἃ βῃγενὰ βυβριοίοη ἴῃαϊ ΠΟΥ Μ{11] θὲ 5111 τῶοσε ΕΙΡΆΪΥ ἀρργθοϊαιοά 
ὈΥ ταϊπάς οὗ ἃ τὶρὲγ ογάεσ.0 ΤῺ τλὰρβ ΨΕΪΟΒ τηοβὶ οὗ [ῃ6 τηδῃυδὶς 
οοηίδίη τα θαι ΠΥ ἐχεουϊεά, δηᾶ νν}}]] ὈῈ ἃ ρστεαὶ αἱὰ ἴο ἰῃς 1π|6}}}- 
σεηΐ βίυαγ οὗ ἴῃς ϑουρίυτοβ. ζϑδῆοῃ Ῥεζόνῃς, ἴο Ψβοτη ἴπ6 ρσεποσαδὶ 
δα τοσϑῃΐρ οἵ ἴῃς 5εσῖεβ ἢδ5 δε εηϊσιβίεα, τὺ Ὅ6 οσοηρταίυϊαϊοα οἡ ἴῃς 
διισσθϑθα ΒΊΟΝ [ἢ 6 ΒΟ θα ἢδ5 50 [ΔΓ δοῃϊενθά. “Τῆς (διε ᾶσε Βι0]ς 
ἴοσ ϑοῇοοὶς᾽ ἰβ οὔβ οὗ ἴῃς πιοδῖ ρορυϊασ δηᾶ υδείι] ΠΙΓΘΤΑΓΥ Θη ο Ρσῖβο5 οὗ 
ἴδε πἰηείθοπίι σοπίυτγ."- ΚΞαῤέκέ αρα276. - 

““ΤῊΞΕ ΟΑΜΒΕΙΌΟΘΕ ΒΙΒΙΒ ΚῸΚ 50Η0015--- 716 ϑεοομαῖ Ἐῤέείϊ ἰο 
ἐλ Ουγίμίλίαηδ. ΒΥ Ῥτοίεθβοσ [1κ5. 722 Οσθηεγαὶ Ἐρίείες ΟΣ «δὲ είν 
απ δὲ ας. ἜΥ Ἐ. Ἡ. ῬΕΌΜΡΤΕΕ, Ὁ... 'ῆε νεϊοοιηθς ἴδιοϑε 
δααϊίοηβ ἰο [ῃ6 ναῖυα}]6 βεσῖεβ οὗ ἴῃς (ατϊηρτ σε Β10]6ὲ.  ε δανα 
ποίπίησ ἴο δά ἴο ἰῃς σοηπγχηχοηάδαίίοη ΜΏΪΟΒ 6 ἤάνα ἔγοτῃ ἴῃς ἤσσὶ 
Ρυδ]Ἰοδίοη σίνεῃ ἴο {πΠ15 εἀϊτίοη οὗ {πε ΒΙΌ]6. [1 15 σπουρῆ ἴο 54Υ ἴῃδὶ 
Ῥχοίεββοσ 1.145 ἢα5 σογιρβίεα ἢ οσκ οὐ {86 ἵνο Ερίβι]1ε5. ἴο τῃς 
(οὐ πι]ἰδη5 ἴῃ [ῃ6 βάσὴβ δαγαι γα Ὁ] 6 Τδ ΠΟΥ 85 δἱ ἢγοί. Ἀγ Ρ]υτρῖτα 
δι45 8150 σοτηρ]εἰςα [ἢ Οδίμοὶ]ὶς ΕῬ΄511ε5.".--- λομεορ»ογηεῖεί. 

“(ἡ ΖΔ. Αεἷς οΥ ἐᾷς “4δοοίίεςσ. ΒΥ 1. ἘΑΜΘΟΝ ΓΌΜΒΥ, Ὠ.Ὦ. 
(2) 736 «διρομαῖ ἤρίρεϊο ὁ ἐὰς Οογἐμέλίανις, οἀϊιοα Ὦγ͵ Ῥτοίδεξου 1145. 



μα τὰ, ὅσα, διολδι,  σσνυυοευ ἐς. πα ΩΣ δου σὐπν ε  ΣΩυ εϑυσσισυξε ει) ΚΣ χε ει λεύε ον σεν σου πο ΟΝ μον λλον συδου τυ σου πολένροσς,, 

ΟΡΙΝΙΟΝΘ ΟΕ ΤῊΒΕ ΡΕΕ55. ν 

ΤῊς ἰηϊγουσίοη 15 ΡΙΓὮΥ, δηᾶ σοηπίαϊηβ ἃ τὴδϑ5 οὐ οσδγοίι }]}γ-5ο]οϊοά 
ἰῃξουιηδίίοη οἡ (ἢ 6 δας ουβῆϊρ οὗ ἴδε Α-οῖἴϑ, 115 ἀδϑίριβ, δμὰ 115 Βουσοθϑ. 
δὰ μος Τὰς ϑεοομᾶ ΕΡρίβεϊς οἵ ἴ86 (ον ίδης 15 ἃ πηδῆυ8ὶ Ὀεγοηά 4]] 
Ῥ͵αῖβθ, ἔοσ [Ὡς δχοϑιϊεηοα οὗ 115 ΟΙΓΠΥ δηὰ φοϊηϊεα δηῃοίδιίοηβ, ἰδ 
ΔηΔΙ γβὶβ οὗ [6 οομίοηίς, δηὰ (Πα ἔμ} 655 δηά νά ]ὰα οὗ 115 Ἰηἰχοἀποίίοη,᾽᾽ 
---χαρ"7167. ᾿ 

“ΤΗΕ ΟΑΜΒΕΙΡΟΒ ΒΙΒΙΕ ΕῸΚ 5΄6ΗΟΟΙ8.---ΤῊΘ (αμρτ ρα Τ)ηἰ- 
ψουβὶγ Ῥγαββ ἢ45 ποῖ τγδάε οὗ αίβ γξαῖβ ἃ ποτα νδ] 80 ]6 οσοηίσ ας οη ἴο 
(Π τεγαῖασε οὗ ἴπ6 ἀρὰ (πη (15 5εσῖθβ οὗ Ὀοοκβ οὗ 6 ΒΙΡ]6, ψ Ὡ]Ο ἢ 
5 Ὀδεὴ Ῥσεραγεά βρεοίδ! νυ ἔοσ βομοοΐϑ... ᾽ς ἤάανε θδθδϑὴ τηοϑίὶ οαγαἢι] ἴοὸ 
ἐχδιηΐηα δ. “αΐίδειυ, εἀϊϊοὰ Ὀγ Ἀδν. Α. (ζατσ, Μ. Α., ἃ5. ουγ [ῃουρῆϊς ἅτε ἡ 
ἀϊτεο(εα ἴῃ [με ᾿ἰης οὗ ἴῃς Ιηἰεσπαϊοηδὶ [,6β8οῃ5 ἴοσ ἴῃ6 ἢγϑί 51]χ τότ ἢ 
οὔτΠα ποχί γϑασ, δῃᾶ νγὲ δ΄6 νεῦῪ ρ]αϑϑά ἰο ἀϊγθοῖ ουσ γϑδάδυβ᾽ διζθηςϊίοη 
ἴο ἃ ψοσῖς ν]οἢ 15 οδ]ου]αίοα ἰο Ὀ6 50 ΒΕΙρ[.] ἰο [με ηλ. ΤῊΘ ἱπίσχοάιιοίοῦν 
Ῥογίίοῃ 15 ΨΥ 4016, 580 {]1 οὗ ᾿πιθσεβίϊηρ τηδίίεσ, δηα γεῖ 50 σοῃο βεὶν 
Ραϊ. ΤὨΪΐβ φυδ!ν οὗ σομοΐβθῃθϑ5 ομασδοίθσιβοβ [πε ποίεβ ἰὩτουρδοαῦί, πὰ 
85 ΤΠΕΥ ἈΡΡρδᾶζ οὔ [πε βᾶτηβ ρᾷρα 85 [88 οἰ ὑγεββ ἴο  ]οἢ ΠΟΥ τοϊαΐα, 
ἴΑοἸΠΥ οἱ τεΐδγεμπος ἰβ [μὰ5 οὐϊαϊηεά.᾽.--7}.}6 δεπάα» δελοοί Οἀγομίεζο. 

“ΤῊ ΟΑΜΒΕΙΌΘΕ ΒΙΒΙῈ ἘΟΚ ΘΟΗΟΟῚ,3.--ΤῊὴς 24 ἘΡί5ι16 ἴο τῆς 
Οουπίπίδηβ, ψὶ ἢ Νοῖοβ, Μαρ, δῃὰ [Ιηἰγοάυοίΐοη. ΒΥ {πε Βδν. 1. ]. 
1145, Μ.Α. ῆε πᾶν ἴδγε ἃ ποίβθιννοτί ΠΥ βᾶπιρ]ε οἵ (ῃς ἱποσουρῃηθ88 
οὔ τς οὐϊηρ οὗ ἴμ6 νατίουβ Ὀορ 5 οὗ ἴῃς ἘΠρ] 5ἢ ΒΙΡ]6 απᾶδγ ἴῃ ϑιροτ: 
ἰηϊοηάδηοςα οὗ θη Ῥεζονῃθ, δηά ἃ ἰγυβινου ἢν δαγηθϑέ οὗ ἢἷ5 σβοῖςε 
οὗ ἴῃς Ῥεβί σοδά)υϊζοτϑθ ἔοσ βοῇ ρδυι σα]γ νοϊὰηθ. ε ανε δχαμπληθα 
με ποΐε5, δῃηᾶ οδῇ ΟΠ]Υ 54Υ ἰῃαΐ (ἢ εὶγ βουμάηθθς δηᾶ οὐποάοχυ ἃζὲ 
ΒΟ 45 ἴο ρῖνε ἃ σοϊηξοσία Ὁ]6 ἀϑϑιγαησα ἴπαἰ (δια τ άρο δηᾶ 1, δι ρείογ πη- 
ἀετρταάυαῖεβ ἄγ ἰοσίυαπηδίε ἴῃ θεΐηρ ρυϊάοα ὈΥ 5υςἢ βοιηά δηὰ βαρ ἀἰν]η65 

ει 8.5 Ῥτοΐδθϑοσ [,5.᾽---7.2ὲ Ξηρίσἦ Ολωγελναρ απα Ο]εγίεα σοι μα. 
“71. Ξε ἐο ἐδε Κοριαρμς. ΒΥ Ἡ. (, σ. Μουϊε, Μ.Α. Τιηῖς 

δἀηλῖγα Ὁ]6 ΘΟ ΒοΟΪ 56τῖ6β σοῃίίηθσες 115 ψοσκΚ. Με Μοιυ]α ἰγοαῖβ ἴῃ 15 
ΠΟ νοϊυσηα οὗ οπϑ οὗ ἴΠ6 ρῥγοίουπαάεσβι οὗ (ῃς Νὸὰνν Ταβίδηθης ΒοοΪίβ. 
ΗΙΪβ5 νοῦῖς 15. βοῃοϊδυν, οἰθασ, 111, δῃὰ ἀδνουῖ, δῃὰ νὰ αγὲ {πδη κι] 
[μαὲ βυοὴ νοϊαπιθ5 δηά {Π6ῚΓ ΑΥ̓͂ ἴῃηἴο Οοὐγ βοῇοοϊϑ....... ΤὮδ νο]πηι65, 
[Ακδὴ δ ἃ ο]6, ἅτὰ δαυαῖγαῦϊο."-- 7222 γέρεα. 

“ΤῊ Ἐδν. Ἡ. Ὁ. α. Μουϊε, Μ.Α., μας πιδάδ ἃ νδυδθϊα δἀάϊτοη 
ἴο ΤῊΒ ΟΑΜΒΕΙΌΟΘΕ ΒΙΒΙῈ ΕΟΚ 5ΟΗΟΟΙΒ ἴῃ ἢἷβ. Ὀχίθξ σουιτθηῖαυ Οἡ 
ἴ)ε ἘΡΙΒΤΥΙΕῈ ΤῸ ΤῊΞ ΕΟΜΑΝΒ5. ΤΒε ““Νοίεβ᾽᾽ ἃγὲ νεῖὺ ροοάᾶ, απὰ 
168, 85 186 ποῖθς οὗ ἃ ϑοῦῆοοὶ ΒΙ0]6 βῃοι]ᾶ, ἴο [6 πιοβὶ σοϊηροηὶν 
δοοορίθα «πᾶ οσίμοάοχ υἱεν οὗ [ἢ ἱπϑρίγαά διυίμογβ πηθδηΐϊηρ; ΜΨΏ16 
[86 [πἰτοἀποίίζοη, ἀηα ΘΘΡ ΘΟ Δ] Υ ἴῃς δικειοἢ οὗ (δ [16 οὗ ϑ8ὲ Ῥδὰ], ἰ5 
ἃ τὴ0646] οὗ οοηάοηξαϊίΐοη. [{ 15 8ἃ5 ᾿ΙΝΕΙΥ δηὰ ρ᾽θαβδηΐ ἴο τοδά ἂς ἰΐ 
ἔνο οἵ ἰῆτοα ἔδοίς ῃδα ποΐῖ Ῥεθῃ ογσονψαάβα ἴηἴο νγ611-ῖρὴ Ἔν ΕΣΥ βοπίθησα. 
- Εχροοΐζον. 

“7.ε Ἐέεξεέϊε ἰο δε Κοριαρβ. Τὶ 5. βεϊάοϊῃ γγχὰὲ πᾶν τηδὲ ψὶ ἢ ἃ 
ὍΓΟΥΪΚ 50 σοιαγκαῦ]α ἴοσ ἴ[ἢ6 σοπλργοϑδίοη ἀπ οοηἀοηβαίζοη οὗ 8}1} (αὶ 
5 γα] δ Ὁ]6 ἴῃ [6 51π141165ὲ ροβϑὶ Ὁ ]6 βρᾶσα 845 ἴῃ (ἢ6 νοϊιαπηα Ὀοΐοτα υϑ5. 
ΜῈ 115 Πἰπιϊέεὰ ρᾶρὲβ γα ἤᾶνα “8 βἰκείοῃ!: οὗ (πε Γἰΐ οἵ 81 Ραμ," 
ἩὮΙΟΝ ΓΤΟΑΪΥ δπιουηῖς ἴο ἃ [Χ}]}] δηᾶα Ἂχοθὶϊθηΐ ὈΙορυαρῆΥ; ψὲ ἤᾶνα 
ἔαχίμοῦ ἃ οὔϊοαὶ δοοουηί οὗ ἴπε ἀδίο οἵ (ῃς Ερίβι]α ἴο τἰὰ Εοχηδῃβ, οὗ 
5 Ἰαηριαρο, απα οἵ [5 ρεμυϊμοηθθθ. ΤῊ ποῖθϑ ἀγα πυπηθσοῦβ, [0]] οὗ 
τιδλίζοεσ, ἴο (6 ροϊηῖ, δῃὰ ἰεᾶνα πὸ τϑὰὶ αἰ ΠΠἸ ΠΥ ΟΥ Οὐϑου ΠΥ ἀποχ- 
Ρἰαϊπεα.".--ζΖάε Φχαρεϊ267. 

“7.14 Ἐύτίϊε ἐο ἐδε Κονπαρς. Τὸ ἴῃς τηδίαγα σϑδάδθγ, ἴῃ 6 ὈΟΟΚ πλδῪ 
Ὅς πιοβί σορῆἀθη]γ τοοοιιηθηἀεά. Ηε Μ11 μανα Ὠϊβ τεϑόγνς ἀθοι [ῃς 



πε περ  εα  α  μ ρα πππα μασ τ ππὐ πι ππππαναΝΗΗοεαΝεσιαι.ΚῬΉ ̓ς 

8 ΓΑΜΒΕΙΌΟΘΟΕ, ΒΙΒΙΕῈ ἘῸΝ 5(Η001.5. 

(μοοϊοσυ, Ὀκὲ Β6 ψ1}]1 πᾶ 1ξ δὴ δαγη γα] σαγοῆι δηα οοταρ]είς σοτὰ- 
τηρηΐατγΥ, ἀνοϊάϊηρ ηο αἰβῆοι 1165, ἰγαοίηρσ οὐΐ ἀΙΒΈ ΠΕ] [Π6 βεαυθησας 
οἵ δουρί, δηά Ἐχργαϑϑίηρ ἴῃ ρεγϑρίσυθουβ ἰδησιαρα ψπμᾶΐ δὶ Ραυὶ 
τηϑδῃῖ, ΟΥ, αἱ ἰεαϑί, ψῆδί ἃ Ἰεαγηθαὰ δηά [1πίε!]Πρθης ᾿οτς Ὀαϊτονοὰ 
Ηἴτῃ ἴο Βαν τηϑδηϊ.᾽".--- 7Χ6 ρει ίαζογ. : 

““ΤῊΪΒ 15 ἃ νοϊατηβ οὗ [δὲ νυν υβεία] 8εῦ165, “Τῆς (ατηδτϊάρα ΒΙΡ]6 
ἴοσ. ϑ.ῆοοϊϑ, οἀϊϊεα Ὁγ Πδδη Ῥεσονῆθ. Με Μουϊοῖβ νοῦς, ψὸ ποοᾶ 
ΒαγάΪν 5, Ὀδᾶῦβ ΤΑ Κ5 οὗ οΟἷοβα, σοηϑβοϊθηίουβ βίαν; [ἢ6 ἐχροβίοη 15 
αἴεδασ, βυρροσίνε, δηα ἱπουο ΡΉΪΥ βουημά. ὍΤηοτα 15 ποῖ [μ6 5] ρῃηῖοϑι 
Ραῖδάς οἵ βομοϊδυβῃϊρ, δηὰ γεῖ [πἰ5 (ουητη θη ΥΥ ὙΝ1}} ῬΘαγ σοιϊηρατγίσοη 
ΜΙ ΔΗΩΥ ἐνϑη οὗ [6 ἱρῆοϑιὶ τϑηῖς ἔῸγ δΌ] ΠὙ ἀηπα ογυάϊτίοθ. . . Με 
Μουΐςε Πᾶ5 δνιἀθηον τοδά το, ἀπ ροημάογαα σαγθα ΠΥ; Ὀὰΐ Πα ρῖνας, 
ἴῃ 5114}1} οογηραβθβθ, ἴπ6 σοποϊυβίοη δὲ ψῃϊοἢ ἢ6 ἢδ85 αγήνθά. ἯὟε τὲ 
σύοθαιὶν ρῥἰεαβεά ἢ [ἢ15 Ὀοοϊς."--- Ζ ες Ολμεγεληεα». 

“Ὑγ)86 Ὠδδυξγ σοτηπιθηά ἴο [ἢ ποίϊοα οὗ οἵ τεδάδθτϑ [6 νοϊυμης σοη- 
(αἰηΐπρ {ἢῈ ποί68 οὗ Μτ Μουΐϊε οἡ ἴπε Ερίβι]ς ἴἰο {πὸ Κοπιδηβ, ψῃϊοἢ 
ΔΌΡΕΔΙΒ 45 οὔδ οὗ [Π6 βϑγδβ οἵ “ΤῈ (διιδηάρε Β10]6 ἔοσ ϑοδοοϊϑ. 
Ααάρδά ἰο ἢϊβ8 τεβηδα ςομοϊδγθῆρ, ΜΥ Μουϊα ἀρρϑδῖς ἴο ὰἃ5 ἴο ἢανα δχο- 
ουϊοα ἰδ ἰαϑὶς ἢ δοσυγαοῦ δηα ςουηᾶ ᾿πᾶἀρτηθηῖ. ὍΤῆδ ΚΞΚοίςῃ οὗ δὲ 
Ῥαυὶ᾽ς 11Π|{ ἰ5 βυ οἰ ΠΥ σοπλρίεία ἔοσ {6 ρύγροβε ἔοσ ψῃϊοὶ ἴ 5 46- 
βἱσιεᾶ. 80 ἰ5 ἴῃ ἰηϊτοάποίοη ρσεηογα ]υ.᾽᾿.--Οἰηργσιαης αραςσίρεε. 

“ΤῊ ΒΔηαῪ 11{{16 νοϊαπλς ἰ5 ομα οὗ [8 “Τῆς σδιρπάρε ΒΙΌ]6 ον 
Θ ΟΠ ΟΟΪ5᾽ἢ᾽ 56 1165 ΠΟ Ὀείηρ ΡυὈ] θα ὑπάεγ ἰῃ6 βυρεογιηἰοηάσησα 
οὗ Ῥεδη Ῥείονηθ. [1 {ΠογουρὮ Ὑ νν 61] τηοτῖῖς ἴἢ6 ῥγαῖβθ, ηχφζωε 
ἐπ ῥαγυοσ. Μι Μουὶα μὰς δον άθητνγ τοαὰά τσ, δηα ροπάεοτγοα 
σατο γ; θὰ ἢ6 ἄοεβ ποῖ ονουϊοδά [185 δχροϑιοη ἢ ἀοίδις, 
δηά δὲ μᾶ5 Ἰυάσοά ἰξ Ῥεβῖ ἴῃ ἃ νουῖς “Οὐ βοῆοο β᾽᾿ ἴο σῖνα 5ΠΡΙΥ οὐ 
οὐ βοάοχ [165 ἢϊ5 σοῃοϊυβίοηθ. Ηΐδησο, ἴΠ6 νγὲ]1- ρδοκβὰ ποίθβϑ ἀγὸ ἴῃ- 
ἰεταϑίίηρ, πὰ δἰ μουρῃ ἴΠετγὰ 15 όνθοτε ([Π6 5] σῃασί ραταάθ οὗ βομο]αγ- 
Β81Ρ [86 νοῦ μα5. πηι 5 ΚΑ Ὁ] [86 ἤδλνουγ δηά [Π6 ναὶις οὗ ξουπὰ 
ΒΟΒΟΪΑΥ αἀἰνὶη!γ. [15 ΠΑΥΪΥ ΠΟΟΘΘΘΑΥΥ͂ ἴο δα (αὶ ἴἢε ἐχροβίοη ἰς 
Ἐνδηροὶῖοαὶ. Μδην ΒΙΌ0]6 ςἰαἀθηῖβ ηῸ ἤᾶνα ἰοησ ἃρὸ ἰεἴξ βοῦοοὶ ψ11}} 
Βηὰ Με Μουϊε᾽5 ψγουκ ἃ σε !]ν να] Πε]ρ."---Ζ.24ὲ Δ εεογά. 

Ζὰἑε δ γε Βοοῖ ΟἹ δαγεο, Ὁγ Α. Ἐ᾿, Κιηςραίτγοϊς, Μ.Α. ““ΤῊΪΚ ἰοτις 
Δ δαἀάϊίοηδὶ νοϊαμια οἵ [6 (δι γι ἄρα ΒΙΌ]6 ἔου ϑοποοϊβ, δηὰ ἰς μι ]] 
ὙΟΤΙΩΥ ἴο ἴαἶςα (5 ρίαοθα Ὀεβϑβ 1πο86 ψὮΙΟΝ ἤᾶνα Δἰγεδαυ ἀρροαγοὰ 
Σ . Τβε ἰεχί 15 δβηπομεά ψ] ἢ ἀρ ]6 ποῖθβ, θοίῃ οπἶοα] δηά 
Ἰϊτογαῦγ, νυ ἢ σίνα ΕΥΟΓΥ͂ δϑϑιϑίδησα ἴο (ἢ6 θαίίοτ υπάἀετβίδηῃάϊησ δηὰ 
ΔρΡτοοϊδίίοη οὗ ἴῃ6 Ὀοοὶς ψῃϊο, ἐῃ6 βἰαάρφηϊ ςδη ἀεβίγα."᾽ - Οαηεόγέαρε 
“ηπάἀῤεμαάρηε ἤγέδς. 

“ἼΤῸ (6 να]ιδ 6 βοῦῖθα οἵ ϑογρίαγα! ὄδχροϑί[οὴς δηα δ] θηΐξαγυ. 
σοτηπιοηίΐατο5 Μϊοἢ 5 Ὀοϊηρ' ἰοθαοα αἱ [6 (αιπηθτίάρεα [᾽ηἰνεΐπιγ Ργαβς, 
πηάογ τ[η6 {{π|6 “ὙΠΕ Οαιαρτί σε ΒΙΌ]6 ἴοῦ ΘοῆοοΙβ,᾽ μα5 θδθοὴ δάάϑὰ 
Τῆς ΕἾτοι Βοοῖς οὗ ϑαίῶσεὶ ὈΥ [6 Ἀδν. Α. Ε΄. Κιγκραδίγιοῖς. [ΔΚ 
οἴδεος νοϊαπιθϑ οὗ (ἢ6 56γ165, 1 σοηΐδίης ἃ σαγοι ΠΥ τυυι τίη Ὠἰπίοτοαϊὶ δηὰ 
οτἰτἰσαὶ ἱπιγοάποίίοη, νγὨ 116 τὰ ἰαχί 15 ργοβιβοὶγ {Ππ|ιγαῖϊθα δηὰ Ἔχρίαϊηθὰ 
ὈΥ ποίε5.᾽--- 7 .ε διεοίδγεαν. 

“ΤῸ [6 νοϊαπηθ οὐ 1. ϑαπῖθθὶ γγ7χα σῖνε ΟὟΥΤ νΘΥΥ γάγπὶ σοπητηδηδ- 
(ἰἴοη. [{ ἰ5 ἀδβίσηῃβά, ποί ἔοσ ἰεδοῆθγβθ, Ὀαΐ ἔογ δαγηθῦβ, δηἀ Θϑρθο δ! Υ 
ἴοτ γοιηρ πχθη ἴῃ βοῇοοΐβ δηα σο]]ασεβ. Αἱ ἴῃ6 5815 {ἰπι6, ἱξ ψ|}} Ὀ6 
ἰηςογεβϑίίησ δηά ργοβίαῦ]α ἴο 411 ψῇο τ ὶϑ ἴο τοαὰ [6 Βίθ]6 ἱπις}}}- 
δθηιγ."---ὐἸελοάδεέ ΤΟ εουγάξ᾽. 

ἜΣ τε τ. πὰ πεν ι σον ς- ς΄ τς στον 
ΓΑΜΒΕΙΏΟΘΕ: ΡΕΚΙΝΎΒΏΌ ΒΥ ς- 2. ΚΑΥ͂, Μ.Α.) ΑΥΤ ΤῊΗΞ ὈΝΙΥΒΈΒΙΤΥ ΡΗΕΞ85. | 



ὈΝΙΨΥΕΆΞΙΤΥῪ ῬΕΕΦΞ9, ΟΑΜΒΕΙΣΘΕ. 

να, τ88ι:. 

ῬΟΒΙΙΟΑΤΙΟΝΒ ΟΕ . 

αὴς Φαϊιιθήίσαε δπίθετσίί» Ἐ τεσσ, 

ΤῊΕ ΒΟΙΥ͂ ΒΟΕΒΙΡΤΙ ΒΕ, δα. 

ΤῈ Ομ Υϊάσχθ ῬΑΥΑΡΎΘΡΏ Β1016 οὗ [89 Δυϊπογϊζθα ἘΠΡῚ 58 
Μετιβίου, ὙΜᾺ (6 Τεχί τονβοα ὈΥ̓͂ ἃ (ο]]αίίοη οὗ 115 ΕἘδυν δηὰ 
οἴδεσ Ῥηποίραὶ Εαϊτοης, [Ώ6 ὕ56 οἔτμο [ἰ41|ὸ ΤΎΡΘ τηδάδε πη] οσσω, 
[ῆς Ματρίπαὶ Ἐδίδγεμοαβ τοι Ἂ]]εα, πὰ 4 Οποαὶ [ηἰτοἀυοίίοι 
τοῆχεά, Ὀγ 6 Εδν. Ε΄. Η. ΒΟΒΙΝΕΝΕΚ, ΜΑΑ., 11,.Ὁ., ομς οὗ ἴῃς 
αυνΐβοιβ οὗ ἴδ 6 Αὐϊποτιζεα Ψεγβίοη. σόν Ουδτίο, οΟΪοί ρὶ]ι, 21. 

ΤῪῊΞ ΘΤΌΡΕΝΤ᾿Β ΕΌΙΤΙΟΝ οὗ ἴπ6 ἀῦονβ, ου φυσι τον ζέγιρ᾽ 2αΐεν, ὶτὰ 
οδδ οοΐσταῃ οὗ ρῥτὶηί δπμᾶ ψἱᾶάς τηδγρίῃ ἴο θοῦ ρᾶρο ἔογ Μϑ. ποῖίδβ. 
Ὑπὸ Νο]5. τόση Οὐδτίο, οἱοίἢ, ρΊΣ, 315. 64). 

ΤῊῺΘ ΤΙΘΟΙΪΟΏΔΙΥ Β0]16, τὶ ΑΡΟΟΙΥΡΒα, ἀϊνἀοα Ἰηΐο ὅ6ο- 
τἴοηβ δἀαριεἃ ἴο ἴῃς Οαδἰοπάδν δῃὰ Ἴδῦ]65 οὗ 1,Ἔββουβ οὗ 1871. 
στόν Οείἴανο, οἰοίι, 3-. 6{. 

ΒΙονίαγίατη δὰ ἀϑὰπὶ 1510 }}18 ΕΟΟ]6 5146 βαγαμη. ἘΔ ΒΟ οα 85 11. 
ἴη αὰο οσοπίϊποηίγ ῬΒΑΣΤΕΈΚΙΟΜ, οὕ οτγαϊπατῖίο ΟΠοϊΣ ἰοξΐι5 
Βερδαοτηδάδθ )υχία Ηοτὰβ (ὐδποηίΐοδθ, εἴ ῥτορυίο (Οομρ]δίοσῇὶ, 
ΤΙΤΑΝΙΑ, ΟΟΜΜΌΝΕ ΘΑΝΟΤΟΚΌΜ, ΟἈΒΙΝΑΚΙΟΜ ΜΙ5Ξ5ΑΕ ΟὐΜ 
ΟΑΝΟΝΕ ἘΕΤ ΧΠῚ ΜΙ8515, ἄς. ἄς. 7ιχία Ἑαϊομθτη πιαχί δῖα 
ῬΙῸὸ Οάῦθιο ΟΗΈΨΑΙΟΝ οἱ ΒΈΑΝΟΙΒΟΟ ΚΕΟΝΑΌΙΤ Α. Ὁ. 
ΜΟΌΧΧΧΙ. ἴῃ ΑἸπια Ῥαγβίοσυη ᾿ἀσδάσδμία ᾿τυργεββϑᾶπι : ἰᾶροσα ἃς 
βδίυθαϊο ΕἌΑΝΟΙΒΟΙ ῬΕΟΟΤΈΒ, Α.Μ., εἴ ΟἨΕΚΙΘΤΟΡΗΟΕΙ ΝΝΟΚΡ9- 
ἍΜΟΚΤΗ, Α.Μ. εγ ὅ8νο., οΟἸοί, 12-. 

ἘΔΒΟΪΟΏΪᾺΒ1. 715: 1Δε γέ". 

Τὴ6 Ῥοϊηϊθᾶ ῬΥΑΤΟΡ ΒΟΟΙ, Ὀοΐηρ ἴῇ6 ΒοΟΚ οὗ Οοϊηηοῃ 
Ῥγαάγεσ ψἱἢ [ες ῬϑαΙῖοσ οὐ Ῥβαὶπηβ οὗ ᾿ϑανὶ, Ῥοϊηϊεὰ ἃ5 [Π6Ὺ δὲς 
ἴο Ὀ6 5υηρ οΥ 5814 ἰῃ Ὁβυτοθεβ. Ετηθοκβεὰ οἱοίῃ, Βογαὶ 24πιο, 2:. 
ΤὮς 5διὴηδ ἰῇ βᾳυᾶγα 2210, ΟΪοίι, δα, 

ΤῊΘ Οδη τ αρθ Ῥβα σου, ἴοσ [η6 56 οὗ (ῇοϊτβ δῃᾶ Οτρδῃϊϑβίβ. 
ΘΡΘΟΙΔΠγ δἀαρίεα ἔογ (οπρτεραίζομβ᾽ 'ἰπ ΒΟ τῆς “(αι ρτϊάρε 
Ῥοϊηϊοα Ῥταγεῦ Βοοϊκ ᾽᾿ 15 υϑεά. εν ὅνο. οἸοίῃ, 35. 6ά. ΟἸοΙἢ 
Ἰτὴρ ουἱϊ ἤσπῃ, 2ς. 64. 

ΤΠ0 ῬΑΓΑΡΥΆΡΙ ῬΒΔΙ ΘΙ, ἀιγδηρεα ἔῸΓ [ἢ6 56 οὗ ΟΠοΙῖτα ὈῪ 
ΒΕΟΟΚΒΕ ΕῸ55 ΝΈΒΤΟΟΤΤ, Ὁ.Ὁ., ὕδποη οὗ Ῥεϊετθοσουρᾷ, δηὰ 
Ἐορίι5 Ῥγοΐεββου οὗ Ὀ νιν, σαι τάρθ. ἘΕῸΡ. 4ἴο. 55. 

ατθοῖ δπὰ ἘΠ ΡῚ 8) Τοβίδιηθηΐ, ἸΏ ΡΔΓ4116] σΟἸ] τ] 5 ΟἹ [ἢ6 
βδῖὴηθ Ῥᾶρε. Εαϊεα ὈΥ 7. ΘΟΗΟΙΕΕΙΕΙΌ, Μ.Α. Ἰαῖς Ἐερὶυ. Ῥχο- 
ἔεβϑοσ οὗ Οτεεῖϊς ἰῃ ἴῃς ὕ πίνετβιίγ. λίσευ αϊίίορι, τά {ἦε νιαγρίμαϊ 
γέζέγόμοε ας αγγαηρεα αρα γευΐεεα ὃν ὯἙΚ ΒΟΚΙΝΕΝΕΚ. ΟἸοῦ, χοᾶ 
εἄρεβ. 75. 6, 

ζΖομπόομ: Οαγιδγίάρε αγελομδό, τὴ “Ῥαζεγποσίε ἤζοτυ. 
Σο,οοο 
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ΟΥ̓ΘΘΚ δηὰ ἘΠ ἸΒῃ Τοβίδπιθηδ. ΤῊΝ ΘΤΟΡΕΝΤ 5 ΕὈΙΤΙΟΝ 
οὗ [δε ἀῦονβε ου ἤχγρέ τυγέζίργιρ᾽ ῥαῤεῦ. 4ἴ0. οΪοί!. τ. 

αγθοκ Τοβίδιμδηΐ, ἐχ οὐϊίομςε ϑίερμδηὶ ἐεσῆβ, 550. ϑ'128]] 
Οεἴανο. 35. 64. 

ΤΊΘ Θ05061 δοοογάϊηρ ἰο 8. ΜαΙΙΒΟΝ ἴθ Απρ]οϑάχοη δηά 
Νουιπυτηθτίδη Ὗ εὐβίουβ, ΒΥ ποροδ! ῦ ἀιταηρεᾶ: τσ] (Ο]]Δοτ5 οἵ 
[ῃς Ῥεβί Μαπυβορίβ. ΒῪ 1.Μ. ΚΕΜΒΙ,Ε, Μ.Α. δῃὰ Ατοδβάδδοοι 
ΠΑΒΡΟΎΙΟΚ, ΘΙ Οὐδτίος. 10. 

ΤῊΘ ΘΟ5Ρ06] δοοογάϊης ἰο δὲ Μακ ἴῃ Απρίοϑαχου δηὰ 
Νουιυτητίδηῃ δγβίοηϑ, βυπορίοα Πν ἀτταηρεά, τὰ ΟοἸ]δίίοης 
ἘΧΒΙΡ τἰηρ' 411 ([8ὲ Ἐοδάϊηρβ οὗ 411 ἴεὲ Μ55. Ἑαάιεὰ ΕΥ̓͂ ἴδς Ετν. 
Ῥγοΐεββοῦ Κατ, Μ.Ὰ, δ Οὐδτίο. τος. 

ΤῊΘ Θ05Ρ6] δοοογάϊησ ἰο δὲ |πΚ6, υπιΐοστα ἢ (ἢς Ῥτο- 
οοαΐηρ, οἀϊτοά Ὁγ ἴῃς Ἐπν. Ῥγοΐδββοσ 5σΚΕΑΥ. ῬΘΩΥ Ουδτίο. 10. 

ΤῊΘ 6058}6] δοοογάϊηρ ἰο δὲ 90.π, υηϊΐοσ σι [6 Ῥῥτο- 
οοάϊηρ, εἀϊϊεα Ὀγ {86 Εδν. Ῥχοΐεδβου ΘΚΕΑΤ. ὈΘΩΥ Οὐδτῖο. 10. 

Τ|9 Νιβδίησ ἘΊαρτηθηΐ οἵ [6 1 ΤΥΔΗΒΙΔΠΟ. οὗ ἴῃς 
Ἐουτί Βοοῖκ οὗ Εζτα, ἀϊβοονογοά, δηᾶ δἀϊοὰ τῖτ δὲ Ἱπιτοάυς οπ 
δΔηὰ Νοῖίεβ, πᾶ δ ἔδοβίτη"]Ἱο οὗ [86 Μ5., ὉΥ Ἐ. 1,. ΒΕΝΒΙΥ, Μ.Α., 
ἘΈΙον οὗ ἀουν!]]Ὲ δὰ (αΐυβ Γ(Ο]ορο. ΟἸοίι, τος. 

ΤΗΒΟΙΟΟΘΥ͂--(ΑΝΟΤΕΝΤ.. 
βαγίησθ οἵ {80 ὕον8βῃ ἘΑΙΒΘΥΒ, σομαρτϑηρ Ῥίγαα ΑΡοΚα 

δηα Ῥεῦεα ΒΕ. Μεῖγ ἱπ Ἡξεῦγον δηθὰ ἘπρΊ 5, τι ΟἸΕςα] δηὰ 
ΠΙυκίγαιῖνο Νοῖθβ ; δα βρθοίϊηθῃ ρᾶρθ5 οὗ [86 (διηρτί σε [Πηϊνουβ ιν 
Μαηυδοηρί οὗ [86 Μιβδηδη “65 δ] υ ἢ, ΒΥ (. ΤΑντοξ, 
Μ.Α., Εε] ον δά νη 1,δοΐαχοεσ οὗ 51 Το π᾿ 5 ΟΟ]]ορο. ΘΩ͂ 
Οοἴανο. 1[ο:. 

ΤΠ ΘΟΟΥΘ οὗ ΝΙΟΡ ΒΘ Β.18᾽5 ΟΟΙ τ ηἴΑΥν ὁ ἴπ6 ΜΊΠΟΥ ἘΡΙΒΊ168 
οὗ 5. Ραὰ]. Τῆς Τιαιη Μειδίου τ [ἢ6 Οτεεὶς Ἐταρτηθηίς, 
εὐἀϊίεὰ ἔτοιῃ ἴπΠ6 Μ55. ψὶ Νοίες ἀπ δὴ 1ηἰτοάποϊίοῃ, ΌῪ ΕΗ. Β. 
ΟΎΝΕΤΕ, Ὁ.Ὁ., Ἐξκοῖοσ οὗ Αϑμάοῃ, Ἐδββοχ, δηὰ ἰαΐϊὸ ἘδΊ ον οὗ 
Οοην!]]α ἂπὰ (αΐυβ ΟΟ]]ερε, Οδτρτάρο. ΙἿΙἢ ἵνὸ ΨΜοϊατηο. 
Ψο]. 1., σοπίαἰπίπρ (Π6 Τηἰτοάποιίοη, δηᾶ ἔμ6 Οοσηπηθηίδιῦ ρος 
Οὐδ αἰϊδῃ5---(οἹοββίδῃβ. Ῥδθηιυ Οοεἴανο. 125. 

ΨΟΓΟΜΕ 1. 75 11ε ἢγε:-. 

βαποῖϊ Ιγϑηϑὶ ἘΪΡβοορὶ Γυσάπηθη 88 ΠἰΌΤΟΒ ααΐπαπθ δάνουβτει 
Ἡότεβαβ, γϑυβιοης [,δἴϊηα συτὰ Ο(οάϊοὶθυ5 ΟἸ]αγοσηοηΐαπο ἃς ΑΣΏΣ- 
ἀε]ίδπο ἄεηιο ςο]]αία, Ῥγϑεπηῖββα ἂς ῥδοὶϊ[ῖ5 (ποβείοοσυσα ὑσγοὸ- 
Ἰυβίοηβ, ἐγαρτηθηία πεοποῦ ατϑοθ, ϑυγίδοθ, Αἰταθηΐβοθ, ΟΣ ἢ - 
[δέος ΡῬεγρείια εἰ Ἰπάϊοῖρυβ νατὶϊβ δἀϊάϊε . ιοανΝ Ἡλκνεν, 
5.1.Β. (ΟΠ εριὶ Βδραϊὶς οἹπι Θοοίυς. 2 Ὗο]8. Τέτγ Οοἰανο. χ8ς. 

Ζομάοη. Οαρεδγλάρε Ταγελομδέ, τ7 “αϊογμοείον ἤοτυ. 
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Μ, Μιηποὶΐ ἘΠΙ1οἱβ ΟοἰανίπΒ. Τῇδ ἰοχὶ ΠΟΎΪΥ τον 564 [ΤΌΤ] 
ἴπ6 οτἱρῖπαὶ Μ5. νἱ δὴ ἘὨρΊ 15} Οοτητηθηίδσυ, Αμα]γϑὶβ, [πἴγο- 
ἀυςίίου, δηὰ ζορίους Ιπάΐϊοε5. Ἑάϊϊεὰ ὈὉγ Ἡ. Α. ΗοΙΡΕνΝ, 11,.Ὦ. 
Ἡεδὰ Μαϑίεσ οἵ Τρϑοἢ Θοδοο], δῖε ἘΈΠονν οὗ ΤΥ ΟΟ]]ορα, 
Οδιρτάρο. Οσγονῃ Οεοἴανο. 75. 64. 

ΤΘΟΡΒΙΝ Ἐρἱβοορὶ Ἀπ ΘΟ ηδῖ5 Τὶ ΤΎΘΒ δὰ Αὐἱοϊγοῦ τ]. 
Ἑαϊάϊξ, Ῥτοϊθροιηθηὶβ ΜΨειβίοης Νοῖυ}β πα ϊοῖθὰ8 ἱπείγυχις αὖ- 
ΖΕ Μῦὺ5 ΟἸ1,80Ν ΗΌΜΡΗΚΥ, 5.1.Β. Ῥοβί Οοἴίανο. κ.. 

ΤΠΘΟΡγ] οὶ ἴῃ Εναησοϊαπι 85. Ναί ΟοΙτηθη Αγ 8. 
Ἑαϊιοὰ Ὁγ Ν“΄. α. ΗυμΜρηκυ, Β. Ὁ. δεν Οοἴανο. 7». 64, 

ΤΟΥ Δ ηπ8 ἀ6 ΟὍτοπᾶ ΝῚ118, ἀ0 βρθοίθοα 15, ἀθ 1Δο]οΙα  γἶϑ, 
σὰ ΑἸΔ]γ915 πᾶ ἘΏρ] 5} Νοῖεθ, ΟΥ̓ ΟἜΕΟΚΟΒ ΟὕΚΕΚΕΥ, Ὁ.Ὁ 
Μαβῖεσ οἵ με Ὁβατίεσ ἤουβθβ. Οσόνῃ Οοἴανο. κ.. ᾿ 

ΤἘΗΕΒΟΙΟΟΥ--(Ἐ ΝΟΣ. 

ὝΤΟΥΚΒ οὗ 18880 ΒΔΙΤΟΥ͂Τ, οσοτηρατεα σι τῆς οτρίηαὶ Μϑ5., 
επϊατρεὰ ψἱτἢ Μαίοσίαὶβ Ἀἰμοτῖο ὑπρ 5 πε, Α πεν Ἑάϊ οι, ὮΥ 
Α. ΝΆΡΙΕΕ, ΜΑΑ. οἵ Τιπὶγ (Ο]]ερα, γίοασ οὗ ΗΟ καμι, ΝΟΥ]. 
Νίης ο]5. εγ Οοἴλνο. 43. 3. 

Τυθαίδα οὗ [Π6 ῬΟΡΘ᾿Β ΘΌΡΓΘΙΙΔΟΥ, δηἃ ἃ Ὀ᾽βοοῦτδα ο0Πη- 
ςογηΐηρ ἴῃς ὉΠΗΥ οὗ ἴδ6 ΟΒυσοῖ, ὈΥ̓ ΙΒΑΑΟ ΒΑΚΒΟΥ͂, ὭδΩΥ 
Οεἴανο. 75. 64. 

ῬΘΑΥΒΟΙΒ ΕἸΧΡΟΒΙ (ἴθ οὗἩἨ ἴπ0 Οτοθᾶ, οἀΐϊϊεά ΡΥ ΤΈΜΡΙΕ 
ΟΗΕΨΑΙΙΙΕΚ, Β.Ὁ., Ἰαὶς Ῥγοίδδθου οὗ Μαιπεσηδίῖος ἱπ ἴῃς [ηὶ- 
ψοΥΞ Υ οὐ υσῆδιι, δπᾶ ἘΘΙΙον, δπὰ Ταῖον οὗ 51 (δι μαηηεῖβ (Ο]]ερο, 
(δι τ ᾶρθ. ϑεοοηὰ Βάϊτίοη. ὉΘΙΩΥ Οοΐανο. 05.. 64. 

ΑἸ ΑἸ ΔΙ γ 515 οἵ [86 ΕἸΧΡοβί ἰἰοη οὗἩ {π6 Ογθϑᾶ, νττθη ὉΥ [ἢ 6 
ΕἸἰρδι Ἐδν. Ἐδίμοῦ ἴῃ αοά, ΙΟΗΝ ῬΕΑΚΒΟΝ, Ὁ.Ὁ., Ἰαῖϊς Τοτά 
Βίβῃορ οὗ (Ὁμεβίοσ, Οοιμρι]δὰ ἴοσ 6 ιτ56 οὗ ἴπε διυάεηϊς οὗ 
ΒΙΞμοΡ᾽ 5 ΟΟ]]6ρα, Οαδ]ουϊία, Ὁ ὟΝ. Η. Μι11,, Ὁ.})ς, Ἰαῖίς Ἐερίας 
Ῥτοίδεθοσ οὔ Ηδρσγεν ἴῃ (μ6 Τ᾿ νου Ὑ οὗ (δι τ ρε. ὌδΙΩΥ 
Οεἴανο, οἷοί. 5:2. 

ΠΘΑΙΥ οὐ {80 Οομηηοη ῬΓΑΥΟΥ, οαἀϊοα ὈΥ Ο. ἘΝ ΓΟΕΒΕΙΣ, 
Π.Ὁ. Μαϑῖοσς οὗ 7655 (ο]]ερα, Εχασαϊηῖηρ ΒΑΡ δίῃ ἴο ἴδ6 ἰαἰς 
1, οτὰ Βίββορ οὗ Εἶγ. εν Οεἴανο. 75. Θ(ΐ. 

Το Ἠομ]θ8, τ ἢ  αγου8 Ἐδδάϊηρβ, δηᾶ ἴΠ6 Οὐοίδι ἢ 5 
ἔτοτῃ ἴ6 Εδίμουβ ρίνθη δἰ ἰδηρίὰ ἴπ ἴς Οτρὶηα] Τδηρυδρεβ. Ἑαϊεὰ 
ἮΥ Οσ. Ε΄. ΟΟΒΒΙΕ, ὮὨ.Ώ. Μαβίοσ οὗ [655 (0]]ερθ. θυ Οεἴανο. 
ἡ2. 62. ᾿ 

Ζομάομ: Οαηιδγίάρε Ἡαγολοιδέ, τὴ αζογγιοσίο ἄζοτυ. 
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Τ πὸ ῬΟΤΙΩΒ οὗ ῬΓΑΥΘΙ οἵ [86 {1π|6 οὗ Οπθθῃ ΕΠ σα. Νον 
Εἰχϑὶ Εορυπίοά, εν Οοἴανο. Ο,. 

ΒοΙοοὶ Ὀἰβοοῦγθθθ, ΕΥ ΤΟῊΝ ὅΜΊΤΗ, ἰδία ἘΈ] ον οὗ Οὐδεπῃϑ' 
ΟΟ]]ερε, σα τῖάρε. Ἑάϊιεά ὃγΥ Η. α. ιιμμαμβ, Β.}. ἰαδίς 
Ῥτοΐεβϑοσ οἵ Ασαῦῖς, Ἐσογαὶ Οοἴανο. 75. 6ά. 

σαν ΝΥ Δ} 5 [ηνϑβίϊσαϊοη οὗ [16 ΤΥϊηῖ οὗἉ ΡΙαΐο, δπᾶ οἱ 
ῬΏΙΠΟ [πάδρυ5, δἀπὰ οὗ ἴδε εἴεοῖθ ψΏΙΟΝ 8δῃ αἰϊδοῆσηθηΐ ἴο {μεῖς 
στϊτηρβ ἢΔα ἀροη ἴΠ6 ῬΓ Ποῖρ]65 πα τεαϑοηϊηρβ οὐ ἴ86 Εδίμοῖβ οἱ 
[η6 ΟἸ τ πιίίδη ΟὨυσοῆ. Ἐενιδεὰ ὉγΥ Η. Α. ΗΟΙΡΕΝ, 1.1,.Ὁ. 
Ηξεδὰ Μαβῖοσ οἵ ρϑνῖοἢ ΘοΠοΟΪ, δῖα ἘΞ ον οὗ ΤΠ Ὑ ΟΟ]]ορε, 
σα άρα. (σόν Οςἴανο. 4. 

6 ΟὈΙΖαϊίοηθ ΟομΒοϊθη 8 ῬΥΦΙΘΟἰΐ0 08 ἄδοοτα ΟΧΟΗΪ ἴῃ 
ϑοθοίϊα ΤΠρθοϊορίοα Βαϊ αὶ ἘΟΒΕΕΤΟ ΘΑΝΡΌΈΕΚΘΟΝ, 55. ΤΈθο- 
Ἰορίας ᾿ρἰάθπι Ῥσγοΐδβϑοστε Ἀερίῖο. Δ Ι ἘΠρΊ 9 ἢ Νοῖεβ, ἱποϊυάὶησ 
δὴ δυγιαρσεὰ Ττδῃβὶαίίοη, ὈὉγ ὟΝ. ΝΉΕΨΕΙΙ,, Ὠ.}. ἰαὶς Μαβῖοσ οὗ 
ὙΠΗΙΥ ΟΟἸ]ερσα. οΙῺΩΥ Οοἴανο. 75. 64,. 

ΑΒ Ὀῖβθορ ὕδη6 5 ΔΗΒΊΨΟΥ ἴ0 ἃ 65ϊ, ἢ ΟΠΟΙ Ττδοῖβ 
ου Ῥορεῖῦ. Ἑαϊεᾶ ὈΥ [. ΘΟΗΟΙΕΡΊΕΙΌ, Μ.Α. ]Ἰαῖε Ἀδρίαι Ῥσοὸ- 
ἔεϑϑογ οὗ ασβεκ ἰῃ ἴῃς ὕπίνεγβιιγ. θυ Οοἴανο. 7-:. δά. 

50 η 5 ΠΙυϑ γαϊίοη οὔ6 ΝΙοίῃοὰ οὗ εχρ διηῖπρ ἴδ6 Νὸν 
" οἰαηηθηΐ, ΕΥ̓͂ [6 ΘΑΙῪ ορίπίοηβ οὗ 7ενγ8 δηα ΟΠ τ ςδης σοηοοση- 
ἵπρ Ομτῖδι. Ἑαϊτεὰ ὉῪ Τ, ΤΌΞΤΟΝ, 0.0. Ἰαΐθ 1οστὰ Βίββορ οὗ 
ἘΠγ. ῬεΥ Οοἴανο. 55. 

1ιθοῖα 08 0. ὨΙνΙπΠ ἀε]ϊνετεὰ ἴπ τς Τὐηϊνογβιῖν οὐ Οδπι- 
Ὀτάσο. ΒΥ ΙΟῊΝ Ηξυ, Ὁ... τιαϊγὰ Ἑδπίοη, ὉΥ Τ. ἼΞΚΞΤΟΝ, 
Ώ.Ώ. Ἰαῖς Ἰοσὰ Βῖβῆορ οὗ ΕἸ. 4 νο]8. ξεν Οοἴανο. 185:. 

ΘΟΕΕΕΕ ΑΝῸ ΓΤΙΑΤῚΝ ΟἹ ΑΞΒΙΟΙ͂, ὥσ. 
(.5ἐ6 αἰδο ῬΡ. 12, 13.) 

ΤῊΘ ΒΔΟΟΊ86 οὗ ΕΟΥΡ 465, νι Τηϊτοάυοίοη, Ουιςδ] Νοῖθϑ, 
δηα Ατομοθοϊορίοαὶ 1] πἰγαϊίοηβ, ὈΥ̓ 1. Ε. ϑάνυυβ, Μ.Α., Εε] ον 
δῃὰ Ταῖοτ οὗ δ8ὲ [μη 5 (Ό]16ρα, ἂαπὰ Ῥυθὶῖς Οσαῖοσ. σόν Οεοΐἴανο, 
οἷοί. τος. 6. 

Τι ΟΙοογοηΐβ ἀθ Ναΐασα Ὠθούα Γἰδγ] ΤΎΘΒ, στ Τηῖτο- 
ἀαυςίίοη δηα (οιηγηθηίατσΥ ὈΥ̓͂ ΠΟΘΕΡΗ Β. ΜΑΥΟΚ, Μ.Α., Ῥγοΐδςβθοσ οὗ 
ΟΙΔ55ῖςδὶ 1ςτεγαΐατα δἱ Κιηρ᾽ς (οΙ]ερε, Γοηάοῃ, ἰορεῖμεσ ἢ ἃ πον 
ςοἸ]αίίοη οὗ βανοσαὶ οἵ [6 Ἐπ ρ ἢ Μ55. ὃγ ]. Η. ΘΑΙΝΒΟΝ, Μ.Α.. 
[οτταουῖϊν ΕἜΙΟΥ οὗ ΤΠΠΙΥ ΟΟ]]ορθ, Οδιαρᾶσθ. Ὅεγ Οείανο, 
οἰοῖῃ. τον, δώ. 

Ν 

Ζοπάρρ» Οαγιδγέζρε Ἰαγελοισέ, τὴ “Δ ζεγνιϑοῖοῦ οτῦ. 



ΤῊΣ ΓΑΜΒΕΙ͂ΡΟΕ ΝΙΨΕΙΟΙ͂ΤΥΡ ῬΚῈ.5.5. ς 

ΤῊΘ Αρδηιθηη0ῃ οἵ ΑΘΒΟΙγ]65., ΤΊ ἃ ἰταηβἰδοη ἴῃ ἘΠ ρ]]5ἢ 
ἘΝ γίΠηι, δηᾶ Νοῖος Οτῖοαὶ δπμᾶ Ἐχρίαπαίου. ΒΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 

Ἡλτ, ΚΕΝΝΕΡΥ, Ὁ.., Βερίας Ρτοΐεββοσ οὗ ἀσεεὶς, στόν ὅϑνο. ὅς. 

Το Τηρο οί οἵ Ρ]αΐο Ὀγ [Π6 βϑάτης Ἑάϊοσ. [75π2}6 .}γέδς. 

ῬΡ, ΟΥΑΙ ΜΑΡοπΐΒ ΟΡοσα, οὑπὶ Ῥτοϊεροτηθηϊβ εἰ (οτητηεη- 
ἰἀτίο Οτἰτίοο ρο ϑυπάϊοϊβ Ῥγεὶ Αοδαεοιηϊοὶ οαἀϊάϊξ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 
ΗΛΙ, ΚΕΝΝΕΡΥ, 5.1.ὃ"}., Οτδθοδα Γίηρυδα Ῥχοίεβθοσ Ἐδρίυβ. 
ΟἸοι, Ἔχίσα ἔορ. ὅνο, γεὰ εἄρεβ, ὑσίοβ 55. 

Α ϑοϊοοίίοη οὗ ατγθθῖκ Τηβουϊρίϊομϑ, νι Γπἰτοάπο!οη 5. δηά 
ΑπηοίδεἝοῃβ ΌΥ Ε. 5. ΕΟΒΕΚΊΒ, Μ.Α., Ἐε]ον δπὰ Ταυΐοσ οὗ (δὰ 
(Ο]]ορα. [δ »εῤαγίηρ. 

8616 οἱ Ῥυϊναΐα Ογαϊΐοηβ οἵ θϑιμοβίμθηθβ ψΠΠ Ιοϊτοάπος 05 
δηᾶὰ ἘΠρ]5ἢ Νοίεβ, ΌῪ Ε, Α. Ράσευ, Μ.Α., Ἑάϊίοσ οἵ Αδβοῦνϊυς, 
εἰς, δῃὰ 1. Ε. ϑάνυυύβ8, Μ.Α., δον δηᾶ Ταυῖοσ οὗ 581 7οδηΐ᾿β 
ΟΟ]]ερο, πᾶ ῬυὈ]ὶς Οτδῖοσ ἰῃ [86 {Πηἰνουβῖυ οὗ σα τι άρα. 

Ῥαγὶ 1. ςοπίαϊηΐϊηρ (οηίτα ῬΒοσγηΐοηθηι, Γ,δογ πὶ, Ῥαπίδοηδίαμι, 
Βοεοίυμλ ἂς Νοιηΐμθ, Βοθδοίυτῃ ἀς Ποῖα, ᾿Ὠἱοηγεοάοσυσῃ. ΟΥΟΝῺ 
Οεἴανο, οἱοϊῃ. ό:. 

Ῥαγί 11. οοηϊαἰπίηρ Ῥτο ῬΒογηΐομθ, Οοηίτα ϑίορμαπυμ 1. 11.; 
ΝιΙοοβιδίαμι, Οοποηοτα, (Δ]]}ο] θα. Οσοόνῃ Οςίανο, οἱοῖ ἢ. 7.9. 64. 

ΝΜ. Τ΄ Οἱοογοηΐβ ἀθ ΟΠ10118 Τἰ δγὶ ΤΎΘ5 τ  ΜΑΓρΊ ΠΑ] ΑΠΔΙγΚ5ι15, 
δὴ ἘὨρ] 5 ΟΙτηΘὨἴΔΙΎ, δηα Ἰπάϊοος. Τμιγὰ Ἑάιοη, Γανιβθά, 
νὰ πυμλεσοιβ δα !οη5, Ὁ Η. Α. Ηοιρεν, 1,.1,Ὁ., Ησεδὰ 
Μαβίον οὗ [ρϑύο ἢ Θομοοὶ. Οτόνη Οοἴανο, οἰοί ἢ. 9. 

ῬΙαίοα Ῥηφάο, 1[ΕΓᾺ}]}Ὺ τταηϑ]αιθαά, ὈῪ τῃ6 Ιαΐς Ἐ. Μ. ΓΟΡΕ, 
ἘΈΙον οὗ Τυϊηϊγ ΟΟ]]ερε, Οδιηρτιάρο. Του Οοἴανο. δ. 

Ατὶβίοίθ. Τς ἘΠείοτο. ὙΠ ἃ (οσζασγηθηΐδσυ ὈΥ ἴῃ ἰδἴςα 
Ἑ. Μ. (ΟΡΕ, ΕἙ]]ον οὗ ΤΥ ΟΟ]]ορο, Οατατ σα, σον βεᾶ δπὰ 
εἀϊιοεὰ Ὅγ 1. Ε. ΘΑΝΌΥΒ, Μ.Α., ΕΈΙον δηὰ Τυίΐοσ οὗ 81 Τομη᾿ς 
ΟΟἸ]ερο, απ ῬυΡ]ὶς Οταΐοσ. 3 Νοϊβ. Το ὅνο. ΧΙ 11-. 64. 

ΠΕΡῚ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ. μὲ ΕἸΜῚ Βοοῖ οὗ τῆς Νιοο- 
τοδοῆεδη Εἰηΐο5 οὗ Ατϑίοίϊα, Ἑάιῖεα ὉῪ ΗΈΝΕΚΥ ΠΆΟΚΒΟΝ, Μ.Α., 
Ἑε]ον οὗ ΤΥ ΠΥ ΟΟ]]ορσε, δι τ ἄρθ. ΘΩΥ ὅνο, οἷοί, ό-. 

Ῥίιμᾶδν. ΟἸγιρίδῃ δηα Ῥυίῃϊδη Οάθ8. ὙΠ Νοίεϑβ Εχρίδπα- 
ΤΟΥ͂ δηὰ (τϊςαϊ, Τηἰτοαυοίίοης δηά [ηἰσοάδυςίοιν Εξθαγθ. Ἑάϊτεὰ 
ΌΥ (, Α. Μ. ΕΈΝΝΕΙ, Μ.Α., ἰαϊς ἘΈ] ον οὗ [6515 (ΟοΙ]ερα. 
Οἴόν ὅνο. οἰοίἢ. ο:. 

ΤῊ6 Ιϑἰδιηΐδη δὰ Νοιιθδῃ Οἀδ8 Ὀγ [86 βατὴς ἘΔΙοτσ. 
[δ᾽ ἐῤαγίηρ. 

Ζομπάρμ: Οαριδγίαρε αγελοώσε, τὴ δ αίογμοοίο οι. 



ό ῬΟΔΒΩΙΟΑΤΖΟΝ 5 ΟΣἽΓ 

ΒΑΝΒΚΕΙΡ ΑΝῸ ΑΒΑΒΙΟ. 

ἩΒΙΟΡΑΚΉΤΑΒΑΤΙ, ΟΥ̓, ΤΏΘ ΤΆ ]6 οὗ Νία]α: σοπίδιπιηρ ἴΠ6 ὅΔῃ- 
δσῖὶ Τοχὲ ἴθ Βομλδη (Πδγδοΐοσβ, [Ὁ] ον ὉΥ͂ αΑ Ν᾽ θυ] ΑΣΥ͂ δπὰ 
8 ΒΚοίος οὗ ϑδηβκσιῖ ασδίησηδσ. ΒΥ (ἢ δον. ΤΉΟΜΑΒ ΤΑΒΈΕΤΊ, 
Μ.Α., Ἐδρίυβ Ρτοίβϑβοῦ οὗ Ηβῦτενγ.. Ἰδιγ Οοΐανο. τος. 

Νοῖοβ οὐ {6 Τ416 οὗ Να]α, ὈὉγ 7. ῬΕιΕ, Μ.Α., ἘΈΠ]ον δηᾶ 
Ταῖογ οὗ (τσ 5 ΟΟ]]Ὲρθ. [71 1.ε νεῖ. 

ΤῺῈ6 ῬοΟΘΙῺΒ οὗ Βθδᾶ ἃ ἀ1η ΖΟΙΘΙΡ οὗ Εσυρι. Σ ἃ 
Μειίγῖςδὶ Τυδηβίαίϊοη, ΝΝοῖδβ πᾶ Τηϊτοάποϊίοη, Ὁγ Ε.. Η. ῬΑΙΜΕΒ, 
ΜΑΑ., Τιοτὰ ΑἸσηοηοι᾿ 5 Ῥχοΐεββου οὗ Αὐδρὶς ἴῃ (86 Γι νουϑ  ῦ οἵ 
(αι τῖάρο. 3 νοΐβ. (γονῇ Οὐάτίο. ΨΜο]. 11. Τῆς ἘΝΟΙΙΒΗ 
ΤΚΑΝΘΙΑΤΙΟΝ. Ῥαρεῦ σονοσ, τος. 6. ΟἸ]ΟΓ. οχίσα, 155. [Ὑ0].]. 
ΤῊΘ ΑΒΑΒΙΟ ΤΕΧΤ 15 Ἰσεδ αν ρυ]15Π64.] 

ΜΑΤΗΒΜΑΤΊΟΒ, ῬΗΥΒΙΟΑΙ͂, ΒΟΙΕΝΟΕ, δο. 
Ναϊμοχμαίδοαὶ δηὰ ῬΏγβΙο8] ῬΆΡΘΙΒ. ΒΥ ΟἜΟΒΟῈ ΟΑΒΕΙΣΕΙ, 

ὅΤΟΚΕΘ, Μ.ΑΑ., Ὀ.(.1,., 11,}Ὁ., Ἐ.Κ.5., Ἑδ]ονν οὗ Ῥεσαρτοῖκο 
ΟΟ]]ερε δῃά 1λιοαβίδη Ῥγοΐεββοσ οὗ Μαίπεχηδίοβ. Ἐδρσϊηϊεά ἔγζοτῃ 
16 ΟΠρίηδὶ ]ουπηγαὶα ἂἀπαὰ Τγαηβδοίίοηβ, ἢ δααλοηαὶ Νοῖες ὉῪ 
[πε Αὐἴδογ. γο]. 1. ΤεΥ ὅνο, ο]οίῃ. 155. 0]. 11. 2»: ἐδε ὅγεςς. 

Ναιϊμοιαίοαὶ δὰ ῬΏγδῖοα] ῬΆΡΟΥΒ. ΒΥ 51 ἡ. ΤΏΟΜΒΟΝ, 
11,.Ὁ., Ὁ.Γ(.1,., Ἐ.ἘΕ.5., Ῥτγοΐδθθοσ οὗ Ναίισα ῬὨΠ]ΟΘΟΡΏΥ, ἰπ (ἢ6 
Τὐηίνουθυ οὗ Ο]αβρονν. (ο]]εοιοα το ἀἰβογεηΐ δεϊεπῆς Ῥεποάὶ- 
ο8]5 τοσὴ Μαὺ, 1841, ἴο ἴῃς ρῥγεβεηΐ ἴτλ6. τ [2 δε Ὁ γε:ς. 

Α Ττοδῖϊβθ οἢ ΝΙῖογ] ΡΏΣ]ΟΒΟΡΏΥ. δου τηΘ 1. Ῥατυ 1. ΒΥ δ51γ 
ὟΝ. ΤΉΟΜΘΟΝ, 1,., Ὁ.(Ο.Ἱ,., Ε. Κ.5., Ῥχοίδεβθοσ οὗ Νῖίιυγαὶ ῬΆῈ1]1ο- 
ΒΟΡὮΥ ἴῃ ἴπΠε Ὁ πῖνουβιγ οὗ ΟἸαθρον, δπᾶ Ῥ, σα. ΤΑΙΤ, Μ.Α., Ῥτο: 
ἔεββοσ οὐ Ναίυσαὶ ῬὨΙΟΒΟΡΩΥ ἴῃ ἴμ6 ἴπηἰνϑιβ οὐ ἙάϊΡυΓρὮ. 
“ΕΩΡ 8νο. οἱοί!, τός. 

ῬαΥΓῚ1. 7.5 18}6 ὅγα:. ἔ 
ΕἸοΙοηΐΒ οὗ Ναΐαχαὶ ῬΏΣΟΒΟΡΩΥ. ΒΥ Ῥτοΐδθβθοιβ ὅ1σ ἯΨ. 

ΤΉΟΜΘΒΟΝ δῃηά Ρ. (. ΤΑΙ͂Τ. ΡῬαυῖ. «διεοορα Ξαἠον. ὅνο. οἱοῖδ, 95. 
Δ ἘΠ]ΘΠΙΘΗΑΙΥ͂ ΤΎΘΑΙΒ0θ Οη Οπδίοχπὶοη8. Βγ Ρ. 6. ΤΑΙ͂Ι, 

ΜΑΑ., Ῥχοΐεβϑου οἵ Ναίυσαὶ ΡΒ ΟΘΟΡΩΥ ἴῃ ἴπ6 Τὐηϊ νουϑἱγ οὗ Εδίῃ-. 
Ῥυτρὴ. «δεεσ»αὶ δ ἰξῥέορ. ΤετΩΥ ὅνο. 14.. 

Α ἸΤγοαῖίβθ οἢ ῃ6 ΤΉΘΟΥΥ οἱ ὨοίοΣ ηϑηΐβ δηᾶὰ {πο ΑΡ- 
ΡΙΙοΔάομβ ἴθ Απαῖγϑῖβ δηὰ (δομγεῖσυ. ΒΥ ΒΟΒΕΕΥ ἘΌΟΚΞΘΥΤΗ 
ΘΟΟΥΊ, Μ.Α., οὗ Γποο]η 5 ἴηη; Ἐδὶ]ον οὗ δι 7οῃπ᾽5 (ο]]ερα, 
Οδι τ άρα. ὈΕΩΥ ϑὅνο. 125. 

σουπῃἰογροὶηῖ. Α ῥτδοίϊοδὶ οοῦυγβα οὗ βίαν. ἘΒγ Ῥχοίδβϑθοσ 
α. Α. ΜΑΟΕΑΒΕΕΝ, Μα5. )ος. δεοοπά Ἑάἀϊίοη, τενϑεὰ, ῬΈΣΩ͂ 
4ἴο. οἷοί. γς. 6. 

ΤῊΘ Απδ]γίϊο] ΤΉ ΘΟΙΥ οἱ Ηθαΐ. ΒΥ ΤΟΞΕΡΗ ΕΌΌΚΒΙΕΚ. ΤΙΔῺ5- 
Ιαϊβά, ψὶῖ Νοῖδθβ, ΕΥ̓͂ Α. ΕΆΕΕΜΑΝ, Μ.Α,, Ἐεϊϊον οὗ ὅ81 Τομηὶς 
ΟΟ]]ερε, σαι άρο. οαγ ὅγο. τόν, 

-τοπάρη, Οαριδγίαρε Ταγολΐοιε,. 17 αξενποσίον ἤοτυ. 
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ΤΠ0 ἘΠοοἰσίοΔ] ἘΘΒΟΑΥΟ 65 οὗ [16 ἨΟΠΟΌΓΑΙΙΘ ΒΘΏΤΥ Οανθῃ- 
ἄϊς, ΕΚ.5. ννπίίθη Ῥεΐνεθῃ 1771 δηᾶ 1781, Ἐάιιεα ἤτοι ἴδ. 

Ἰσίηδὶ τηδηπβοσρίβ ἰπ ἴ(ῃ6 ρῬοββεϑβδίοῃ οὗ ἴπ6ὸ Ὀυζκε οὗ ᾿ϑενοηβῃίῖτε, 
Κα ὉΥ ]. ΟΙΕΒΚ ΜΑΧΨΈΙΠ,,, Ε.Ε.5. ῬρδΥ 8νο. οἷοί, 189. 

Ἡγαγοάνπδηΐοβ, ἃ Ττεδίϊσα οἡ ἴῃ6 Μδιίδοιηδίοδὶ ΤΏΘΟΙΥ οὗ 
ΕἸυϊα Μοΐοῃ, ὈΥ̓͂ ΠΌΒΑΟΘΕ [,ΑΜΒ, Μ.Α., [ουμλοῦν Ἐς] ]ον οὗ 
ΤΠ ΟΟἸ]ορε, Οδιρτ σε; Ῥγοΐθεβθοσ οὗ Μαίδβοιηδίίοβ ἴῃ ἴῃ6 
Ὁ ἰνεοιϑιγ οὗ Αἀε]αϊάθ. Ὄδιιν ὅνο. οἸοίδ, 12. 

ΤῊο Μαϊμοιηα 081 ΟΣ ΚΒ οὗ 1βα80 Βαϊτον, Ὁ.Ὁ. Εδτεὰ ὉΥ 
Ὗ. βενει,, ἢ... Ῥέα Οεἴανο. 75. 6. 

ΠΙυβίχαϊοηΒ οὗ Οσοτηραγαῖδνθ Απαίον, γογίθγαΐα δπὰ Τ- 
νογίοργαΐο, ἔοσ ἴῃς ἴὕ5ε οὗ διυάοηίς ἴῃ [6 Μυβεδῦτϊῃ οἵ ΖΟΟΪΟΡΥ δπὰᾶ 
(οχιραγαίϊνς Απδίουγ. ϑεοοηά Βἀϊίοι. Τδῖὴγ ὅνο. οἱοίἢ,, 25. 64. 

Ὁ ΟαἰδΙοραθ οἵ Απϑίγβηδῃ ΕΌΒΒΙ18 (που άϊηρ Ταθγηδηΐα δηᾶ 
[86 Ιβἰαπα οὗ Τίμηοσ), ὉΥ̓ ΚΕ. ΕΤΗΕΚΕΙΡΟΕ, 70η., Εἰ6.5., Αροηρ 
Ῥ]δοηϊοϊορίϑι, ΗΠ. Μ. 60]. ϑυτνεν οὐ Θοοιϊδηα. Ῥδιηγ ὅνο. τος. 64). 

Α Κβιγηορϑδὶβ οὗ [μ6 ΟἸΔββι βοδίίοῃ οὗ [6 Β.ϊ15}) Ῥαϊϑοξοίο 
Ἐοοκβ, ΟΥ̓ ἴᾷς δον. ΑΡΑΜ ϑερόνιοκ, Μ.Α., ἘΚ.5., νἱ ἃ 
βυϑίθιηδίις ἀθβοπρίίοη οὗ {πὸ Βυ 58} Ῥαϊθοοζοίς Ἐοϑϑὶϊς ἴῃ τἢ6 
Οδοϊορίοαὶ Μυβεῦμ οὗ ἴῃς {πίνε ϑιΥ οὗ Οδηιουϊάρε, Ὁ ΕΚΕΡΕΚΙΟΚ 
ΜόζοΥυ, Ἐ.Ο.5. Οπὲε νο]., ογαὶ Ουδτίο, οἱοίῃ, Ῥ]αΐος, χε. 1». 

Α Οαἰα!οσαθ οἵὗἨ {6 ΟΟἸ]θοίΐοη οὗὁἨ ΟἝΠ Δ ἢ δὰ 51 πτίδη 
Ἐ551}15. οοπίαἰποᾶ ἴῃ ἴῃς Οδοϊορίοαὶ Μυβθῦπι οὗ ἴῃ [Πἱνευβι ιν οὗ 
(δι ρηάρε, Ὀγ 1. Ὗῇἡ. ϑάυτεε, 6.5. ΜΠ ἃ Ῥγείδος Ὁ ἴῃς 
Ἐδν. ΑΡΑΜ Θερανιοκ, ΕΙΕ.5. ΝΕ Α Ῥοσγίγαϊὶ οὗ Ρ5ΟΕΕΞΞΟΚ 
ΘΕΡΟΨΙΟΚ. Βογαὶ Ουδτίο, οἱοί, γ.. 64, 

Οαΐαϊοστο οὗ Οπἰθο]οσίοαὶ ΚΡ ΟΣ θη 5 σοηϊαϊ πο ἴῃ [6 ΑΠ8- 
ἰοπιῖςαὶ Μύβουῶι οὔ 6 ΤΠ ἰν ΒΥ οἵ (δι τ ἄρα. δγϑνο. 4-. 64. 

Αβίσζοποπιοαὶ ΟὈΒοσνα 008 τηδάς δἱ ἴῃ6 ΟὈΞεοσνδίοιυ οὗ (διὼ- 
Ὀτᾶάρε ΌΥ͂ (6 δν. ΤΑμΜῈ5 (ΗΑ 1.15, Μ.Α., Ε. Ε.85., Ἐ.Ε.4.5., 
Ρ]υμΐδη Ῥχοΐδβθοσ οἱ Αϑβίγοῃποσζωηυν ἔγοτῃ 1846 ἰο 186ο. 

Αϑίσγοποχηΐοαὶ ΟὈΒουνα ϊοηβ ἔοι 1861 ἴο 1865. ΝοΪ. ΧΧΙ. 
Ἐογαὶ Οὐυδτίο, οἱοίἢ, 15. 

ΤΑΥ͂. 
Αἢ ΠΑ 518 οἵ ΟΥ̓ Πη41] 1 Ὁ ἐγ. ΒΥ Ε. Ο. Οτάβκ, 1.1,.},, 

Ἐερίυβ Ῥτοίεεβοσ οὐ Οἰν}] δῃν ἴῃ {πε {{η᾿νευβι οὗ Οαμιρτίάρο, 
αἰϑο οὗ 1;1ποο]η 5 [ηη4, Βαγγίβίοσ δ 18. Οσοόνῃ ὅνο. οΟἹοίῃ, γ5. 66. 

Ζομπάρ: Οανιδγέζρε Ἡαγελοιε, 17  αζογγοσίς οι. 



8 ῬΟΔΩΖΟΑΤΖ7ΟΔΝΘ ΟΥΓ;: 

Α ΒεΙοοίίου οὗὨ [80 Κἰαϊο ΤΥῖ415. ΒΥ]. ΝΥ. νη 5-Βύν, Μ.Α., 
Γ1,8., Βαγγίβίοσ- αἱ -ἰ αν, Ῥγοΐεσθοσ οὗ (ουβεςαοῃαὶ [ννὸ δπᾶ Ηἰ5- 
ἴογγ, [π᾿νουϑιυ (οΙ]ερε, ᾿ομάοη. Μοὶ. 1. Ὑτδὶβ ἴοσ Τσδάϑοι 
(1327---κό6δο). Οτχοόνῃ ὅνο., οἷοί. 185. Ψο]. 11. [75 “δε 4’ γε:5. 

ΤῈ6 ΕΥΔΡΊΘΩΪ8 οὗὁἨ [ῃ6 Ῥογροίπα) Ἐαϊοῖ οὗ Βαϊν 5 Ψ0118}18, 
(ο]]εςιεά, Αὐἰταηρεά, δὰ Απποίαϊεα Ὁ ΒΒΥΑΝ ἌΝΑΙΚΕΚ, ΜΑ., 
17,0., Τῶν Ἰιεοΐυτεῦ οὗ δὲ [οΠη᾽5 Οο ερο, δμὰ Ἰαία δον οὗ 
Οοτρυς Ογβεὶ ΟοἸ]ορα, δα αᾶσο, Οχοόνγῃ ὅνο., οἷο. γέ ὅς. 

ΤῺΘ Οομμμθοίαυίοβ οὗ ΘδἰὰΒ δηὰ Βπ]685 οἱ ὕ]ρίαπ. (Δ ίξεῦ 
ἘΝἼ1195.) Ὑταμπϑδίεὰ δηὰ Δπηοίαδίεα, Ὀγ ]. Τ. ΑΒΡΥ, 1.1,.., 
Ἰαϊς Βερίυβ Ῥχοΐδβεθοσ οἵ [1,ἃγ7ύβ, δὰ ΒΆΥΑΝ ΑΙΚΕΕΚ, ΜΑΑ., 
11,.}., τᾶν 1,δοἴατοσ οὗ δὲ [ οἤπ᾽5 Ὁ ]ερε. Οσόσῃ Οεοἴδνο, 16:. 

ΤῊΘ [ποιϊταΐθ5 οὗ δυδιϊπΐαη, ἰγαηϑ᾽αίθα ἢ Νοῖεβ ὈΥ 1. Τ. 
ΑΒΡΥ͂, 1.1,,0., δπᾶὰ Βδύαν ἍΆΙΚΕΕ, Μ.Α., 11.}., 81 70}π᾿8 
ΟΟΙ]ερο, Οδδτάρε. αὔγονῃ Οεἴανο, 165. 

ϑεοϊοοίοθαὰ Τ11168 ἤοιῃ (86 Ὀϊροβί, δηηοίδίεα ΟΥ̓͂ ΒΒΥΑΝ 
ἌΝΑΙΚΕΚ, ΜΑΑ., ΠῚ... Ῥατὶ 1. Μαπάδίΐ νεὶ (οηῖσα. Ὦϊρεβῖ 
ΧΥΣ. 1. Οτοόνῃ Οοἴδνο, 55. 

ῬαγΐΓ 11. 0 Αἀαυίγοηᾶο ΘΓ, ΟΠ ηἷΟ, δὰ 6 ΑἀααϊΓοηᾶδ 
ψΕ] δταϊττεπᾶα Ῥοββαϑβίοης, Ὀἰρεβὶ ΧΙ. 1 δηα 2. (τοόνσι ὅνο. 6. 

Ῥατΐ 11. 2)6 Οομαϊοιοηΐ θ8, Π}]ρεδί Χαι. τ δηὰ 4--- δπὰ 
Πλρεβὶ ΧΙ]. 1-- 3. [2πνηιεαϊαζείγ. 

αγοίαβ ἀ6 δγ0 Β6}1} οἱ Ῥαοΐβ, σι [ῃ6 Νοῖθβ οἵ Βαύθευτας 
δηά οἴποῦβ; δοςοσηρδηϊθᾶ ΌὈΥ δὴ δρχὰρεᾶ Τγαηϑίδίίοῃ οὗ ἴὰς Τεχῖ, 
Ὀγ Ὗ. ΜΉΕΨΕΙΙΣ,, Ὁ. Ὁ. Ἰαῖε Μαβίοσ οἵ Τυϊδῖγ ΟΟ]]ορα. 3 δ οἷβ. 
ῬετΥ Οοἴΐανο, 125. ΤΟ ἰγδηϑ]δίίου βεραζαδῖο, 6ς. 

ἩΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΜΟΒΚΑ͂. 

116 αἀηὰ ΤΊΙΩ65 οἵ β΄ δ᾽, ΟΥ ΟΘΥΠΔΗΥ͂ ἀπ Ῥυμβδῖα ἴῃ [80 
Ναροϊεοπίς Αρϑ, ὉῪ ]. Ἀ. ΒΕΈΕΤΕΥ, Μ.Α., Ἐεσρὶὰς Ῥχοΐεββοσ οὗ 
Μοάουῃ ΗἰβίοσΥ τῷ τ.6 ὕ]ηϊνειβιυ οὗ Οδυρυιρθ. ΝΥ Ὦ Ῥοσίσγαιβ 
δῃὰ Μαρβ. 3 νοἱϊβ' ΘΙ ὅνο. 485. : 

ϑ0Ώ0146 Αοδαδιηΐοαθ: βοηθ Αςοοπηΐ οὗ ἴπ6 ϑιπαᾶϊθ5 δὲ ἴδ6 
ἘΔΡΤΙ5ἢ Τὐηἰνευβιεβ ἴῃ [ἢ 6 ΕἸρΡΒΙθομ Οεηίασγ. ΒΥ ΟἨΕΒΙΒΤΟΡΗῈΒ 
ὙΥΟΚΌΒΞΨΜΟΚΝΤΗ, Μ.Α., ρον οὗ Ῥείεσμουβε; Αὐΐῇοσ οἵ ““ϑοοῖϑὶ 
116 αἵ [η6 ἘΠΡΊ 5}. Γ᾽ ηἰνουβ 65 ἴῃ [6 ΕἸρδίθθηἢ Οδηΐυγ.᾽" ὌΘΤΩΥ 
Οεΐανο, οἱοῖδ, 159. Ν 

Ηἰϑίοῦν οὗ ΝΟρΡδ), ἰτδῃβϑ]αϊθα ἴσο ἴῃς ΟΥΡΊηΔ] Ὁ ΜΌΝΞΗΙ 
ΘΗΕΝ ΘΗΟΝΚΕᾺΚ ΘΙΝΘΗ δπά Ῥδηάϊὶ 5ΗἘῚ ΟΑΥΝΆΝΑΝΌΟ ; οὐἀϊϊεὰ 
Ὑ1} δὴ Τηἰτοάποίουῦ ϑ Κεῖος οὗ [με (ουπίσυ δηὰ Ῥϑορὶςα ΕΥ̓͂ Ὧν Ὁ. 
ὙΝΒΙΟΘΗΤ, ἰαΐα ΒδβιἄθποΥ ϑυύρεοι δἱ Καιῃτηδηδᾶ, δπὰ ΨΊὮ ἡυτηδ- 
τουϑβ Π|ΠυΞίγα 05 δηά ρογίγαϊ (5 οὗ 81. [΄ὕν ΒΑΗΆΑΡΟΆ, ἴδ Κίηρ οὗ 
ΝΕερᾶ!ὶ, δηὰ οἴδοσς παῖϊνεβ. ϑύρεγ- ογαὶ Οοἴδνο, 215. 

τοπάρη; Οαγιδγίαρε ᾿αγελοιίεε, τὴ αΐρ τοσοῦ οτσ. 



-- 

ΤΗ͂Ξ ΟἸΒΚΙΣΟΣ ΟΜΙΨΕΚΘΙΤΥ ΡΑΣΕ55. 9 

ΤῈθ ΤΙ ΟΕ  Υ̓ οὗὐὁἨ ΟσΙ τ σ0 ἴγοτῃ [86 ΕΔ] οδὶ ΤΊ65 ἰο 
[6 Εογαὶ [π]υποίίουβ οὗ 1535. ΒΥ 7ΑΜῈ5 ΒΑ95 ΜΌΣΣΙΝΟΕΕ, Μ.Α. 
ΌεΥ ὅνο. οἷοί (734 ΡΡ.}, 112. 

ΗϊδίοΥΥ οἵ [16 60116590 οἵ δὺ 08 [86 ΕΔ σο 1180, Ὁ ΤΉΟΜΑΒ 
ΒΑΚΕΚ, Β.Ὁ., ΕἸεοϊοὰ ἘςΙΪον. Ἑάϊεα ΌὈΥ ΤΟῊΝ Ε. Β. ΜΑΥΟΒΚ, 
ΜΑΑ., ἘΠ ον οὗ 58 Τομη 5. Το ἌοΪθ. ΘΙΩΥ ὅνο. 24. 

ΤῊΘ Αγ θοΐαγα! ΗἸΒΊΟΥΥ οἵ [89 Ὁ μὶνουβὶ ἐν δηὰ 601105688 οὗ 
Οδιαρτάρθ, ὈΥ ἴῃς Ιαἴς Ῥγοίεβϑου 11,..15, Μ.. ὙΝΗΝ πυπΊοτουβ 
Μδρ5, Ρ]δῃϑ, δπά 1Π]ἠυϑἰγαϊίομϑ: Οομεπυοαά ἰο (ἢ 6 ῥτσεβοπί {ἴπι6, δηὰ 
εὐϊεα ὈΥ ΤΟῊΝ Υ1.115 ΟΥΑΒΚ, Μ.Α., ἔοι γ ΕἙ]]ον οὗ Τα 
ΟΟ]]ορο, Οδιιργιάρο. [715 ἐλε γέες. 

ΟΑΤΑΙΟΟΌΞΒΑ. 
Οαἰδ]οσαθ οὗ [0 ΗΘΌΥΟΥ ΝΙΔΉΒΟΥΡ Β ρτοβοσνϑᾶ ἴῃ τῆς Τη1- 

ΨΕΙΞΙΥ ΓΑΡΓΑΤΥ, Οδιραρο. ΒΥ Σ 8. Μ. ΘΟΗΠ. ΕΚ. ΘΖΙΝΕΞΒΥ ἢ 
Μοϊυτης 1. οοπίαἰηϊηρ ϑεοιίοῃ 1. 726 Μοῖν «ϑεγίῤῥίμγες; ϑεοϊίοῃ 11. 
Οοηεμερμέανγίος ορε ἐηε δέῤίδ. ΕΤΑΥ ὅνο. 9. ᾿ 

Α Οαϊΐαϊοσαθ οἵ [6 ΜΑΠΌΒΟΥ ΙΒ ῥγεβοινεᾶ ἢ τἴῇ6 ΤΑΡΓΑΤΥ 
οὔ τς πίνει οὗ Οδιιτι ρα. ΘΙῺΥ ὅνο. 5 ΝοΪ5. 10ς. 68Δ0ἢ. 

Ιπάοχ ἴο 10 Οδἰδιοσιθ. Ῥεπιυ ὅνο, τος. ΝΣ: 
Α Οαΐδαϊοστο οὗ Ααἀνογβαυία δηα ῥγηϊεὰ ὈοοΪκ5 σοηΔΙΠΙη 

δες ποΐεϑ, οὐτριβλαι ἴῃ ἴῃς ΙΑΌΓΣΔΙΥ οὗ [86 {}π᾿νευβιυ οὗ Οδιὰ- 
τᾶρθ. 342. 64), ! ᾿ 

ΤῺθ ΠΙυπΐπαθα ΝΑΠπΒΟΣΡὺΒ ἴῃ (6 ΤΑΡΤΑΤΥ οὗ ἴδ86 ἘἸ{2- 
1] ]Πᾶτὰ Μυβοῦτα, (δια ἄρε, ( αἰαϊοριιεα τ Ὠεβοπρίίοῃβ, δὰ δ 
Τηιτοἀποίίοη, ὉΥ Δ ΊΠΙΑΜ ΟΕΟΚΟΕ ΘΕΑΚΙΕ, Μ.Α.., ἰαίς ΕΈΪΠονν οὗ 
Οὐεοηβ᾽ (Ο]]ερε, δῃᾶ γ᾽ οαγ οὗ Ηοοκίηρίοι, (δι τ ἀρεβῖγα. 75. δά. 

ΔΑ ΟΠ ΓΟΠΟΙοσίο8) [181 οὗ [π0 αταοθ8, Ποουτηξηΐδ, δηα ΟἴΠΕΥ 
ῬΑροῖβ ἱπ [π6 {ὐηίνειβιυ Εκρ ΞΕΥ πο οοποσγα [86 ᾿ὐηϊναογοὶ ἐν 
ΤΑΡταιγ. ῬδΥ ὅνο. 25. 64, 

Οαίαϊοσαβ ΒΙ οί μθοΘ ΒΟΓΟΚΗαρ ἶΔη9. ον Οὐατίο. 55. 

ΜΙΒΟΒΙΤΑΝΈΟΣΞΒ, 
Τιϑοία 98 οἢ Εἀποαί]οη, ἀ 6] νετεὰ ἴῃ της Τὐηϊνεσβιυ οἵ σδιω- 

Ὀγάρε ἴῃ (6 1,εηΐ Τεγτι, 1880. ΒΥ 1, (. ΕἼΤΟΗ, Ηει Μα)εβιγ΄ς 
Τηβρεοίοσ οὗ ϑοῆοοϊβυ Οσγονῃ ὅνο. ό:, 

Βιαϊαϊα Δοδάθηηθ ΟΠ ΔΌΓΙ σΙΘμβὶβι Ῥεταγ ὅνο. 45. 
Οταϊηδίίοποβ Δοδᾶάθπιῖθθ Οδη ΔΌΣ ρθη δθ, Νὸν ἘΠ ίοη. 

ὌΕΙΩΥ 8νο., οἷοί. 3.. 641. 

Τταβίβ, δίαϊα 68 δπὰ Ὀἱγθοίίοηβ δῇἴδοιηρ (1) ΤῊ Ῥγοΐδββοι- 
ἘΠῚΕΡ οὔ ἴπε ὕ]ηϊνετειῖγ. (2) ΤΠα ΘΟΒΟ] υθῃὶρα δηὰ Ρυΐζεβ. (3) Οἴδοσ 
Οἰβ δὰ Ἐπάοντηθηϊβθ, ὈΘΩΥ ὅνο. μ.. 

ΑΔ Οοπιροηάϊππι οὗ ΤῊΣ ΒΟΡΌΪΑ ΟΠΒ, ἴου [6 π56 οὗ 
Ῥεσβουβ ἴῃ δίδει Ῥυρ ]Πατῖ, 1δετὴγ ὅὃνο. 64ἷ, 

Ζομάρπς: Οσριδγιζρε ᾿αγεδοισε, τὴ αζογμοσίο, οι. 



ΙΟ ῬΟΔΒΙΣΙΟΑΤΙΟΔΝΘ ΟὗΥ͂ 

Τθε Φαπιθτίσαε, 480: ἴοτ Φοεθοοΐς, 
ΟΕΝΕΒΑΙ, ΕΡΙΤΟΚ: 1. 1. 5. ΡΕΚΟΥΝΕ, .Ὁ., ΕΑΝ ΟΕ 

ῬΕΤΕΚΒΟΚΟύΟσΗ. 

ΤΗΕΞ σδηῖ οὗ δὴ Αππηοίαίεα Ἑαϊίοη οὗ (6 ΒΙΒΙΙῈ, ἴῃ ΒαπαῪ ροτίϊοῦ5, 
514 0]6 ἔοτ 50 οο] 56, 45 Ιοῃρ Ὀεεῃ ἔεϊί, 

ΤῊ οτάοσ ἴο ργονι ἄς Τοχί- Ροοβ ἰοΣ ϑοῆοοῖ δηὰ Εχαχηϊηδίίοη ρυτσ- 
Ῥοβεβ, [6 ΟΑΜΒΕΙΌΘΕ ὈΝΙΨΕΆΒΙΤΥ ΡΕΕΘ55 Πᾶ5 διγδηρϑᾶ ἴο ρυ 158} [6 
ΒΕΥΘΙΑΙ ὈοΟΐ5 οὗ [6 ΒΙΒΙῈ ἴῃ βεραζϑίθ ρουίίοῃβ, δὲ ἃ τηοάεσαϊς ὑγῖοα, 
ψ ἢ ᾿Ἰηἰσοἀποιίοηβ ἀπ ἐχρ  απδίουυ ποίββ. 

ϑοῖὴθ οὔ [ε Ῥοοΐκ5 βανα δἰσγεδαυ Ὀεεὴ ἀπάοσγίακοῃ ΟΥ̓ (86 ξο]Πονηρ 
δεπ]ρ θῇ : 
Ἐδν. Α. Οαβε, Μ.Α., “.εἰσίαμ ας αὐ Ἡείαρίονε (οΐζεορε. 
Κεν. Τ. Κ. ΓΗΕΥΝΕ, Μ.Α., Ζείσιν 7 Βαϊίηῆοὶ Οοίορε, Ολγογά. 
Καν. 5. (οχ, λίοιἑμράαηε. 
ον, Α. Β. ΌΑΝΙΏΞΟΝ, Ὁ.Ὁ., Ῥγοῦ, ΟἹ Μεόνειυ, ὅγε σλμγελ Οοἶ,. Ἐα οὖ, 
Εδν. Εἰ, . ΒΆΚΚΑΚ, Ὁ.Ὁ)., ὥσηορ ὁ Ἡ εείρνεέμ είν. 
Κεν. Α. Ε. ΗΌΜΡΗΚΕΥΒ, Μ.Α., “ ίίοτυ οὗ 7 γίμεν Οοίζερε, Οαν»εδγίρε. 
Κον. Α. Ἐ᾿ ΚΙΕΚΡΑΤΕΙΟΚ, Μ.Α., )ίοτυ απα Ζεείι γ᾽ οΥἹ 7 γέρε Οοἶοοε. 
Καον. 7. 1. 1145,.Μ.4., ας γογξςσον αὐ δὲ διαυΐά'ς Οοίζερε, Ζα»εῤείεν. 
Ἐδν. 1. ΕΟΤμΜΒΥ, Ὁ).Ὁ., λνογγίδίαρ Ῥ»Ο75507 οὗ Φιιυέπεζ. 
Ἐδν. Ο. Ε΄ ΜΑσΑκ, Ὠ.Ὁ., αγαάρρ οὗ δὲ Ατεριεεζέμε᾽ » Οοἱ. Οαρζεν δ. 
κεν. Η, ς, 6. Μοῦ, Μ.Α., ΖΞ ἴλοτο 97 7γέρτέν Οοἱΐορε, Οαν»όγέάρε. 
Κδν. ΝΥ. ΕΌ ΜουύχτοΟΝ, Ὁ. Ὁ., ἴα αεέεν οὐ ἐλε Ζενς ϑελοοῖ, (ανεόγίζρε. 
Καον. Ε. Ἡ. ῬΕΚΟΥ͂ΝΕ, 1).Ὁ., “ας οὐ Οογρως Οἀγίδέϊ Οοέίόρε, 

(ανιδγίαρε, Εχαρκμέμέμρ Ολαέατρε ἐο ἐδε δέτλοῤ ο7 δὲ «4ς“αῤΆ. 
ΤΙ  εη. Τ. Τ᾿ ΡΕΚΟΝΝΕ, Β.Ὁ., “4γελάξαεον οΥ ἡΛογευΐεΛ. 
αν. Α. ΡΙΌΜΜΕΕ, ΜΑΑ., “2 41αείο» ο7 ζὕμεέσεγεῖέγ Οοἰζερε, ωγάαηι. 
Καον. Ε. Η, ῬΊΌΜΡΤΙΒΕ, Ὠ.Ὁ., ΖΦ γοζέσεον οΥ Δδέῤίήκαἱ Εαερεεὶς, Αἴρμρ: 

Οοἶϊοσε, Ζομαάδορε. 
Ἐδεν. ὟὟ. Θάνθαὺῦ, Ὁ. Ὁ., Ῥονέρμεαϊ οΥἹ Βίδδοῤ 7αῤβεία! ἴαϊ, Φωγλαρι. 
Εδν. ὟΝ. ΘΙΜΌοοχ, Μ.Α., Κεον ο7 ενγλῖ, αρές. 
Ἐδν. ἘΟΒΕΚΥΘΟΝ ὅΜΙΤΗ, Μ.Α., ἤν ογξ::0ο» οὗ 4ἰεόνγειυ, «4 δεν δέν. 
Ἐεν. Α, ΑὟΥ. ΘΥΤΕΕΑΝΕ, ΜΑΑ., 2, έζου οΥὙ Οογβώς Οἀγέξ Οοίζορε, 
ΤὮς  εη. Η. ὟὟ. ΑΤΚΙΝ9, Μ.Α., “4γελάεαεον οὗ Διογέλπτε ἑαμκά. 
Ἐδν. 6. Η. ΜΝΗΙΤΑΚΕΕ, Μ.Α., 4 ίϊοιυ 97 .5ὲ ϑρλην᾽: Οοίδερε, Οανεόγέαρε. 
Κδεν. Ο. ΝΟΚΌΒΨΟΚΤΗ, Μ.Α., Αἰ είον οὗ Οἱαείο», Χιηίαμά. 

Νον Βοαᾶγ. ΟἸοίι, Εχίγα ΕΌΔΡ. ὅνο. 
ΤῊ ΒΟΟΚ ΟΥ̓́ 9ΟΒΗΑ,. Βγίῃε Βδν. α. ΕΌ ΜΑΟΣΕΑΚ, ἢ.Ὁ. 

νι Τνο Μαρβ. ΟἸἹοίῃ. 425. 64. 
ΤῊΞΒ ΕἸΒΒΊ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΞΒΙ. ΒΥ [δὲ δν. Α. Ε. 

ΚΙΚΚΡΑΤΒΙΟΚ, Μ.Α. ΟΙοίῃ. 35. 6, 

Ζομάομ: Οαριόγίζρε αγελοιδε, τὴ “Ῥαζογνιοεζον ἄζοτυ. 



ΤΗΣ ΟΑΒΚΙΦΟΣ ὙΔΙΨΕΚΟΙΤΥ ΑΕ. 1 

ΤῊΞ ΒΟΟΚ ΟΥ σΕ ΒΕΜΊΑΗ. Βγυ 1ῃς Ἐδν. Α. ὟΥ. ΘΤΚΕΑΝΕ, 
Μ.Α. ΟΙοίῃ. 4.. 64. 

ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΓ' ΨΟΝΑΗ. ΒΥ Ατομάθρδοοῃ ῬΕΚΟΥ͂ΝΕ. 
ἍΠᾺ Τνο Μαρβ. ΟἹοί. ι1ἴ-. 64. 

ΤῈΞ ΘΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ 51 ΜΑΤΤΉΒ,. Βγ [δε 
ον. Α. ΟΑΕΒ, Μ.Α. Ὑγὰ Το Μαρβ. ΟἸἹοί. 45. 64, 

ΤῈΕ ΘΟΟΒΡΕΙ, ΔΟΟΟΒΌΙΝΟα ΤῸ 51 ΜΑΒΕ. Βγ 1ἢς Ἐδν. 
α. Ε΄. Μάσυξακ, Ὁ... Ὑὰ Τνο Μαρβ. ΟἸἹοῖθ, 45. 64. 

ΤΗῈΞ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 51 0ΥΚῈ. Βγυ [δε Ἐδν. 
Ε.Ὰ. ΒΑΚΕΚΑ͂Β,).0. ΜΗΔ ΕὈὰγ Μάαᾶρβ. ΟἸἹοίῃ. 4. 64, 

ΤῈΞ ΘΟΙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ἸῸ Κ51 50ΗΝ. Ἐν με Εδν. 
Α. ΡΜΜΕΕ, Μ.Α. ὙΠ ἔουτ Μαρβ. ΟἹοίῃ. 49. δά. 

ΤῊΞ ΔΑΟῚΤΒ ΟΕ ΤῊΞΒ ΑΡΟΞΤΊΙΕΒ. Ῥατ]., ΟΠ Δρ95. 1.---ΧΊΥ. 
ΒΥ τδ6 εν. Ῥγοίδεβθου υῦΎᾺυῪΜΒΥ, ἢ... ΟἸοῖ. 425. 6. 

ΤῊΞ ἘΡΙΒΤΙ,Ε ΤῸ ΤῊΒ ΒΟΜΑΝΙἁ. Βγ 16 Κεν. Η. (. σ. 
Μοῦ, Μ.Α, ΟΙοίῃ. 35. δά 

ΤῊΞ ΕἸΚΒῚ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῊΝ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ. ἘΒγ [ἢς 
Βαον. 1. .ὄ [14.5, Μ.4. ὙΝ ἃ Ρ]ὰη δῃὰ Μαρ. (ἸἹοῖῃ. 425. 

ΤῊΞ ΒΕΟΟΝῺῸ ἘΡΙΒΤΙΙῈ ΤῸ ΤῊΒ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ. ΒΥ 
[ὃς εν. ].]. 1.1.5, Μ... 1 ἃ ΡΊδη δαπὰ Μαρ. (ΟἹοίῃ. 4-. 

ΤῊΒ ΘΕΝΕΒΔΑΙ͂, ΕΡΙΒΤΙΙΕ ΟΕ 51 9ΑΜῈΒ. Βγ τς Ἀεν. 
Ἑ. Η. ΡΕΌΜΡΤΕΕ, Ὁ.})Σ. ΟἸοῖ. 15.. 64, 

ΤῊΞΕ ἘΡΙΒΤΙΕΒ ΟΕ ΚΤ ΡΕΤΕΒ ΑΝῸ Κ1 σ0Ε. Βγ ἴῃς 
Εαν. Εἰ. ΗῚ ῬᾺΜΡΤΕΕ, ἢ.). ΟἸοῖἢ. 425. 64. 

Ῥγέῤαγρρ. 
ΤΗῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, Βγ ἴδε Ἀεν. Α. Ε. 

ΚΙΕΚΚΡΑΤΕΙΟΚ, Μ.Α. 

ἸῊΕ ΒΟΟΚ ΟΥ' ἘΟΛΟΙΠΕΒΙΑΒΤΕΒ. Βγυ (με Ἀξεν. Ε. Ἡ. 
ῬΙΌΜΡΤΕΕ, Ὁ. ..9 

ἸῊΒ ΒΟΟΚΒΙ᾿ ΟΡ ΒΑΘΘΑῚ ΑΝῸ ΖΕΟΗΔΒΙΑΗ. Βγ 
Ατομάδδοοῃ ΡΕΚΟΥ͂ΝΕ. 

71κν γεῤαγαζο. 
ΤΗΕ Γ(ΟΑΜΒΕΙΡΟΕ ΟΚΕΕΚ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ 

ΟΈΕΟΚ Θ0ΗΟΟΙΒ ΑΝῸ ΓΟΟΙΈΕΘΕΞ, 
Ὑὑἰ ἃ Ἐσνϊβεὰ Τεχί, Ῥαβεα οἡ ἴῃ τηοβί σεοθηϊ οὐ 04] δυϊ που 65, ἀαηὰ 
ἘὨ ΡΠ 5} Νοίεβ, ρσγεραζεᾶ υηάοσ ἴῃς αἀἰγθοίίοη οὗ [ἢς ἀφπεγαὶ Ἑάϊίοσ, 

ΤῊΚ ΝΕΈΒΥ ἘΕΨΝΕΕΕΝΡ ]. . 5. ΡΕΚΟΥΝΝΕ, }.}., 
ΕΑΝ ΟΕ ΡΕΤΕΚΒΟΚΟΌΘΗ. 

ΤῊΞ ΘΟΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟα ἸῸ Ὁ ΜΑΤΤΗΒΥ. ΒΥ (ἢ 6 
Ἐσδν. Α. ΑΚ, Μ.Α. [Δ ιεαγῖν γεαάψ. 

7Ζ}ε δοοξς τυΐἰ δέ δεεὀἑἰλεά σεῤαγαξεῖν, ας ἐμ τλ6 Οαν»εόγίαρο Βιδίς 70» ϑελοού. 

Ζοπάοη. Οαριδγέζρε Ἡγαγελοισε, τὴ Δ αζογγιοαῖο τυ. 



12 ῬΟΔΙΣΙΟΑΜΤΊΟΝΟ ΟΥ̓ 

ἼἴὍΤΗΕ ΡΙΤΤ ΡΕΚΕ55 5ΕΚΕΙΕ5. 
ΑΠΑΡΤΕῸ ΤῸ ΤῊΕΞ ὕ88Ε ΟΕ ΒΤΌΘΕΝΤΒ ΡΕΕΡΑΕΙΝΟ 

ΒΟΒ ΤῊΞ 
ὈΝΙΝΕΚΘΙΤΥ ΤΟΟΘΑῚΙ, ΕΧΑΜΙΝΑΤΊΟΝΘΒ, 

ΑΝῸ ΤΗΕΞ ΗΙΘΟΗΕΕ ΟΙΑΘΘΕ5. ΟΕ 5(ΗΠ0Ο0Ο1.. 

Ι, ΘΕΈΒΕΚ, 
ΤῊΘ ΑΠδθαβὶβ οὗἩ ΧϑπΌρΒοη, ΒΟΟΙΚ ΥἹΙ. ὙΠ α Μᾶρ δπὰ 

ἘΠρ 5} Νοῖες ΒΥ ΑΙ ΕΕΕΡ ΡΒΕΤΟΚ, Μ.Α., Εεϊον οὗ δὲ (δι μαζί 
ΟοἸερο, Εάίτοσ οἵ ϑορῇοοϊεβ (ΤΥδοἰ πἰδ) ἀπ Ῥεσβίαβ. Φγέσς ἃς. 64. 

ΒΟΟΚΒ Ι. 111, 1. πὰ Υ. ΒΥ ἴδε βδηθ6 Εἄιίοσ, κέ 
.45. εαεύ. ΒΟΟΙΒ ΠΠ. δηὰ ΥἹ. 2 νίες 45. 64. εδοδ. 

᾿μποίδηϊ ϑοιηπίαιη ΟἸΔΤΟ Ριβοαῖοῦ οἵ 69 ποῖὰΒ. (Δίευ 
αἰ π0᾽: εξ Α2ῥεπάϊχ.) ΨΥ ἘΉρ 5} Ν᾽ οῖο5, ὉῪ ὟΝ. Ε. ΗΕΙΤ ΑΝ, 
ΜΑΑ., εϊονν οὗ 51 ]ομη5 (ο]]ερε, σαι ρε. ΖΦ νέος 35. δά. 

ΑροβααΒ οὗ Χοπορθοη. ὙΤηδῈ Τοχίὶ σγονιβοά νπῖρ ΟπΕςδὶ 
πὰ Ἐχρίαπαίουυ Νοῖε, Ιηἰγτοάυοσίίοη, Απαἰγϑὶβ, αηᾶ ᾿πάϊοθβ. ΒΥ 
Ἡ. ἨΆΑΙΠΞΤΟΝΕ, Μ.Α., Ἰαῖα ϑοβοΐασγ οἵ Ῥείεγβουβε, (διυσγάρο, 
Ἑαϊῖοσ οὗ Χεμορβοη᾿β Ηε]]οηΐοβ, εἰσ. ἤγίως ας. 64. 

ΑὐἹβίορῃβδηθ5--ᾶη8θ. ὙΠ ἘΠΡΊ 5 Νοίεβ δῃά ΤἸηϊτοάυο- 
τίου Ὁγ Ὗ. Ο. ΟΒΕΕΝ, Μ.Α., Αϑβϑεοιβίδης Μαβίασ δ ἘυρΌΥ 508οοὶ. 
ΟἸοῖἢ. 445. 6ώ. 

ΔΑυΐβίορμαηθ8-- ΑΥὐθ8. ΒΥ [π6 βαηὴθ Εάϊοσ. δίξευ ΖΦ δέδοπ. 
ΟἸοῖμ. 35. 6, 

ἘΠΙρΙ 68. ΒΘΓΟΌΪΟΒ ἘΌΓΘη8. ὙΠ [Ιηϊτοδυςοη, Νοῖδϑ 
δη Απαϊγϑῖὶβ ΒΥ 1. Τ. ἩΌΤΟΗΙΝΒΟΝ, Μ.Α., Ομ βι5 (ο]]ερε, 
δηά Α. ἀκαν, Μ.Α., ΕἝ ον οὗ [6ϑ5 ΟΟ]]ορο, δι τι άρε. Ῥνέφε χ-. 

16 Ηοτγδο]οἰὰ οὗ Εἰ αὐὶρί 659, ἢ Τητοἀποίοη δηα Οπίϊοδὶ 
Νοίεβ ὈΥ Ε. Α. Βεοκ, Μ.Ά., Εεϊον οὗ ΤΊ ΗΔ]. [2.54 ἐλ γες. 

Π. ΤΑΤῚΝ. 
Ῥ, ὙΟΥΡῚΣ ΜΑΤΟΣ ΐ8 Αϑηθὶὰοβ 1109 11, Εδιτοα νι Νοίος 

᾿ἘΥ Α. ϑιρόνισκ, Μ.Α., Ταῖον οἔ Οοτρὰβ ΓΟ χίβιὶ (ο]]ερε, Οχίοσα. 
Ῥγίεξ τς. 64, : 

ΒΟΟΙΚΒ Υ͂Ἱ. ΥἹΙ. Χ. ΧΙ. ΧΙΙ. Βγ ἴδε βαὴς Ἐ Ιου. 
Ῥγίεφ τς. δά. εαελ. 

ΒοΟΟΙΘ ΥἹΙ. Υ111. θουπα ἴῃ ομα νοϊστπηθ. γίω 4-. 
ΒΟΘΕΒ ΣΧ. ΧΙ. ΧΙ, Ῥουπᾶ 1π ομδ γοϊμθ. ΖΦ γώ 

35. 6«. 

Μ. Τ. ΟἸοθτοηΐβ ἀθ Ατηϊοϊ δ. ἘΔιίοὰ Ὦν 7. 5. Ἀξιρ, Μ.,, 
ΕΈΠονν οὗ σσοην}]Ὲ δὰ (αῖιβ (οἱϊερε, Οδιηρτιρο. “ρέες 3-. 

Μ. Τ. ΟἸοογοηΐβ ἀθ βϑηθοίαϊθ. ἙΔιτεά ὃγ 1]. 5. ειν, Μ.Ι,, 
Ῥγίω 35. δώ. | 

Ζορκάρη. Οαγιδγέαρε ἢ αγεῤοιδε, τὴ Ῥαζεγ μος ἤοτυ. 
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ΡΙΤῚ ΡΕΕΘ5 ΒΕΒΙΕΘ (εκ), 
ααὶ [Π]1} Οαθβασὶβ ἃθ Β6110 ἀ41Π160 Οοπιπιοπί. ΥἼΙ]. Νεν 

τοῦ, τανίϑεα. ὙΠ Μὰρβ δμὰ Νοῖεβ ὈὉΥ ἃ, ἃ. ῬΕΒΚΕΊΤ, 
Μ.Α. Εεϊον οὗ Μαράαϊεμε (ο]ερε, Οδυλτάρθ. γίες 25. 

Θαἱ Ι]} σαοβατὶθ ἀθ Β6110 6 8]Πὸο Οομμμηθηΐ, 1. 1. ΝΒ 
Μδρϑ δηὰ Νοίεβ ὈΥ ἴδε βαὴς Ἑάαϊοσ. ἤγίες 25. 64. 

ααὶ [011 Οδοβαῦῖβ ἀθ ἘΒ611]0 6Θ411ὁ0 Οοιῃημηθηΐ,. ΙΥ,, Υ. 
Βγ 16 β81ὴς Ἑά!ῖοσ. γέ 25. : 

ΟΘαυϊπίπ8 Ουγϊα5. Α Ῥοτίίοη οὗ ἰῃ6 Ηϊ!βίοιυ (ΑἸΘχδπάσσ ἴῃ 
Ιη414). Βγ ΝΥ. Ε. ἩξΙτΙΆΝ, Μ.Α., Ἐξ ον ἀπά 1δοίαγον οὗ δὲ 
7Τομηβ ΟΟἸ]οσα, σαι άρε, δηὰ Τ. Ἐ. ἘΑΝΕΝ, Β.Α., Αβϑιβίδῃηξ 
Μαβίοχ ἴῃ Θβεγθοσῃθ ϑοθοοὶ. ἍΝΙ Τὸ Μαρ5. ΖΦ γίες 35. δώ. 

Ρ, Ονἱάϊὶ ΝΑΒοηΐΒ Εδβίοσαπι [1067 ΥΙΊ. ὙΠ Νοῖεβ ὉΥ͂ 
Α. ΒΙΡΟΜΊΙΟΚ, Μ.Α. Ταυΐοτ οὗ Οογρὰβ5 Οχίβιὶ (ο]]ερε, Οχίοσά. 
γίκε 5. δά. 

Μ. Τ΄ ΟἸοογοηΐβ ΟΥαΐο ῬγῸ Ατοΐα, Ῥορΐα, ΒΥ 1. 5. ἘΞΕῚΡ, 
Μ. γ᾽ ΕΈΠον οὗ ἀομν! θα δῃὰ (αίυὰβ (Ο]]6ρα, Οδιηρτᾶροθ. Φγίσε 
15. 64. 

Μ. Τ᾿ ΟἸΘΘΓΡΟΙΪΒ ὉΓῸ ἴ.. ΟΟΤΏΘΙΪΟ ΒΑΙΌο Οταϊΐϊο. ΒΥ Ἶ. 5. 
ἈΕῚ, ΜΟΙ,., Εδ]!]ον οὗ οην"]}]α δηὰ (αίυς Οο]]ερθ. ῥγέδ 1ς. δώ. 

ΒΘ 8Β ἘΠΟΟΙ Βἰαβυῖοα1] ἩϊβίοΟΥΥ, ΒΟΟΚΒ 111.) ΙΡ., ρῥυϊηϊοά 
ἴτοτα [86 ΜΆ. ἴῃ [86 (δια υ ρα {Πηἰ νευβ ιν Πἀργατγ. ἘΔΙϊεα, τῇ 

, ἃ 1, Νοῖεβ, ΟἹόοββασυ, Οποιηδβδῆσοη, δῃὰ Ἰηάθχ, ὉγῪ 1. Ἐ. Β. 
Μάυοκ, Μ.Α., Ῥχγοΐεββοσ. οὗ 1, δἰΐη, δῃὰ 7. ΒΕ. 1ὺῪᾺῸΌΚΜΒΥ, Ὁ.})., 
Νοτυτσιβίδῃ Ῥγοΐεβθθοσ οὗ Ὠινιηγ. Φγες ἡς. 64, : 

Μ. Ἱ. ΟἸοθγοηὶβ ἰῃ 6. Οδθολ τη Ὀἰνὶπαίϊο οἱ ἴῃ Οὐ, ὙΘΥΤΘΙὴ 
Αοἴΐο, ΝᾺ Νοῖεβ ΡΥ ὟΝ. Ἐ. ΗΈΙΤΙΑΝΡ, Μ.Α., δῃηᾷ Η. ΟΟΥΊΕ, 
Μ.Α., Ἑεϊονβ οὗ 51 ΤΠ ομπ᾿β (0]]., δια αρα. γίδες 3.. 

Μ. Τ΄ ΟἸΟΘΓΟΙΪΒ ἰῃ ἀαίθαη ὕΘ,ΤοΙὰ Αοἰΐο Ῥηΐηα, ὙΠ Νοίοβ 
ὉΥ Η. ΟΟΥ͂ΙΕ, Μ.Α., Ἐεὶον οὗ δι [ομπ᾿5 (011. δρέσδ τς. 64. 

Μ. Ἱ, ΟἸοθγο ἶβ ΟΥΑΙ ῬΓῸ 1.. ΜΌΣΘηΘ, τ ἢ ἘΠ ΡΊ 5}: [ητο- 
ἀυοίίοα ἀπά Νοῖθβ. ἘΥ Ὗ. Ε. ἨΕΈΙΤΙΆΑΝΡ, Μ.Α., δον οὗ 
δὲ }ομηἾ5 ΟΟ]]ερε, Οδιιδτ ρα. ϑεοομὰ Ἐδϊοη. Φγά 35. 

Μ. Τ. ΟἸΟΘΡΟΙΒΙ8 ΟΥΑΙΪΟ ῬΓῸ Το Αππηΐο ΜΉΘ, σῖῖ ΕΠΡΊ 5} 
Νοίεβ, ὅζτο., ὈΥ ἴ6 εν, ἴὺοην ΘμΜΥΤῊ ΡΌΚΤΟΝ, Β.}., ἰαϊα Ταΐογ 
οὗ 81. Ὁδιδατγίποβ (ο]ερο. νέες 25. 64. 

Μ. Τ| ΟἸΟΘΓΟΙΪΒ ῬΓῸ Ο. ῬΙΔΠοο ογαιο ὈΥ Η. Α. ΗοΙΡΕΝ, 
11,Ὁ., Ἡεδὰ Μαβίεγ οὗ [ρϑν ο ΘΌΠοο]. [Δ εαγὲν γεαάν. 

Μ. Αππηδοὶ Τυυποδηΐ ῬΏΔΓΒΑΙ 189 106 Ῥυΐμηπβ, σιτῃ ΕΠρΊ πῃ 
Ιηϊτοάυςοι δπὰ Νοίβθβ Ὁγ ὟΝ. Ε. ἩΕΙΤΊΆΝ, Μ.Α., δὰ Ο. Ε. 
ΗΑΒΚΙΝΒ, Μ.Α,, Εε]ον5 οὗ 51 Το μη᾿ 5 (0]]., Οδιηιρτίάρα. 15. 64, 

Τομπάρη: Οαρδγίζρε αγελοιδε, τὴ αζογγιοσζο ον. 
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ΡΙΤΤ ῬΕΕΘΘ ΘΕΒΙΕΘ (ωριδέρμσα). 
ΤΠ. ἘΒΕΝΟΗ. 

18Ζ819 Ηο0}6---Ῥὰῦ ΕΜΙΠΕ ΡῈ ΒΟΝΝΈΘΗΟΘΕ. ΠΝ ΤΉτοα 
Μαρϑβ, [πιἰτοδυςίίοη δηᾶ (οχησηθηΐασυ, ὈΥ Ο. Γ(ΟΙΒΕΟΚ, Μ.Α., Ἰαϊς 
ἘΔΠον οὗ ΤΊ ΠΕ ΟοΟΙΙορο, (δι τάρε; ΑΞοςίδηὶ Μαδβίεγ αἱ ΗδΔΙΤΟῪ 
Θοῦῆοοὶ. 2 ἴες 2ς. 

Ηϊδιοῖγο ἀὰ 5΄180190 ἀἃθ Τιουἱβ ΧΙΝ. 0Δ. Ὑοϊζαῖγθ. ΟἾΔ405. 1.-- 
ΧΙ. Ἑάϊιοεά νι Νοῖίες ῬὨΙοΙορὶοαὶ δπὰ Ἡϊβίοσιςδὶ, Βἰο- 
στρ ϊοδὶ δηὰ (δορταρῃϊοδὶ Ἰηάϊοεβ, εἴς. ὈΥ̓ αύϑτανε ΜάΑϑϑΟΝ, 
Β.Α. ὕπίν. (α]Ἕ[Π[ς., Αςςιϑίαπιὶ Μαβίου οὗ διτον ϑοῆοοϊ. αηὰ 6. Υ. 
ῬΒΚΟΤΗΕΚΟ, Μ.Α., δῖον δἀπὰ Τιδοΐυτος οὗ Κὶηρ᾽β ΟΟ]]ορα, (δπι- 
Ὀτίᾶρσα, Εἰχαταΐηοσ ἴοσ (ἢς Ἡ!βίοτίοαὶ Τιροβ. νέες 25. δώ. 

Ῥαγί 11. ΟΠᾶρ8. ΧΙΥ͂.--ΧΧΊ. ἘΒγ ἴδε βατὴβ Ἐδιτουβ. 
δυῖ Τῆτες Μαρβθ. Φγίεε 45. 64. ἣ ; 

1,06 ὕοτο Π Ἔδαθ. Α Οομοάγ, ὈΥ̓͂ ΘΟΕΙΒΕ. ἢ 4 Βιο- 
ρταρῃϊοαϊ Μοιλοῖγ, δηἃ Οτατσωπιδίίοδὶ, Εἰϊοσαυ δηὰ Ἡϊκιοτίοαὶ 

,“ Νοῖες, ὉΥ͂ ΓΟ. ΟοΙΒΕοκ, ΜΑΑ.,' Ἰαῖΐε Ἐξ] ον, οὗ ΤΠ (Ο]]ερε, 
Οαπιδτίάρε; Αϑοϊξίδηϊ Μαβίεσ αἱ Ήασγονν ϑ3ῆοοὶ. δγίεδ 29. 

Μ. αγα, ρασ Μ. Ο. Α. ϑαιντέ-Βεῦνε ((δυβοσοα ἄπ ΤὐΠάϊ, 
Νοϊ. 1Χ.).. ΜΙ Βιορταρμίῖοδὶ Θ είς οὗ [με Αὐΐδογ, δπὰ Νοίεϑ 
ῬΒΠΟΪορίοαὶ δηὰ Ἡϊβιοτίοαὶ. ΒΥ αύβθτανε ΜΑβΞΟΝ, Β.Α. ὕηΐν. 
Ο(4111ς., Αϑεοϊβίδηϊ Μαξίεσ δηὰ ΤΑρταγίδη, Ἐαάστονγ ΘΌ οὶ. 2 γέξς 4:. 

1 ϑαϊϊο ἂἀὰ Μοηΐοαῦῦ. Α Οοἴμοαν ὉΥ Ῥ. (ΟΚΝΕΙΙ1Ε. 
νυ  Νοῖες ῬΒΙΟΙορῖοδὶ ἀπὰ Ἡ]βίοσγι δὶ ὉΥ͂ ἔπε βᾶπιε. δγίσε ας. 

7 ὅοῦηο Οἱ θουΐθπηθ. 1.0 ΠΙΟΡΥΘῸΣ ἀθ 14 Οἰἐό Π’ Αοϑπίθ. Ταΐθβ 
ΕΥ̓͂ ΟΟΥΝΤ ΧΑΝΙΕΞ ὉῈ ΜΑΙΒΤΕΕ. ἍΝ ΒΙορταρῆ οὶ Νοῖξος, 
στοαὶ Αρρσεοϊδιίίοηβ, απὰ Νοῖεββ, ὈΥ ἴς βᾶῖηθβ.0 δνέξέ 1:. 

10 Ὠϊγθοίοῖγθ. ((οηβι ἀέγαιοηβ βὰν ἴα Ἐένοϊυοη Ἐσδηςδῖ56. 
Ττοϊβἰδτης εἰ φυαίτίδτηθ ραγεβ) Ῥὰσ ΜΑΡΑΜῈ ΤᾺ ΒΑΚΟΝΝΕ ὉΚ 
ΘΤΑΞΒΙΚΉΟΙΒΤΕΙΝ. ΠΝ Νοίεβ ὈΥ (δε βᾶτηθ. νέζε 25. 

Ἐτθαδροηὰθ οἱ Βγυαμθμαῦσί. Α Τταροαν ἰῃ Εἶνε Αοΐβ, ἘΥ͂ 
Ν. ΓΕΜΕΒΟΙΕΕΒ. ἍΜ Δ Νοίες ὉῪ ἴῃς βαάτθ. γίζε ας. 

ὈΪΣ ΑΠηθ68 ἀ ἘΧΙ]. Γἰἷντο ΤΙ. ΟΠ Δ ΟἾγ68 1--ὃ. ῬΑΥ ΜΑΡΘΑΜῈ 
.Α ΒΑΚΟΝΝΕ ὉῈ ΘΤΑΕΙ ΗΟΙΒΤΕΙΝ. ὙΙ Νοίεβ Ηϊβιοσίςαὶ δηάὰ 
ῬΒΙοΙορίοαὶ. ΒΥ ἴϊε ϑαᾶῖωθ. νέος 22. 

19 ΨίοΘῸΧΣ Οο] θα αῖγθ. Α Οοπηεάν, ὈὉγ Οουῖν Ὁ ἩΑΒΙ ΕΙΣ. 
ΙΝ Νοίεβ, ὈΥ [86 βᾶπιβ. Φγΐξέ 25. 

1.4 Μοἰγοιηδηΐθ, Δ (οτϊηθάγ, ὈΓ ΡΙΚΟΝ, σι Νοῖεβ, ὉῪ (δα 
Β816. γίξέ :, 

᾿ μα ΒΟδΥΒ, οα 1,08 αγθο08 ἀὰ ΧΥ͂Ε 5[6019, Νουν6116 ἨϊΒἐογΐαπθ, 
Ρᾶγ Α. Ε, ΨΙΣΙΕΜΑΙΝ, Ὑὶ τ ἃ ϑΘεϊδοϊίοῃ οὗ Ῥοθπὶβ οὰ ατζϑθος, 
διὰ Νοίεβ, Ὁ ἴμε βᾶτηθβῚ. γίδες 25. 

Ζοπάρῃ: Οαριδγέάγε Ἡγαγελοωσε, τὴ Ῥαίογποσο ἄρτσ. 



εὐ ν πεσεινσυπι, ἀριες ἰτιον 

ΤΗ͂Ξ ΟΑΒΕΙΡΟΣ ΟΝΖΣΨΕΧΚΟΟΙΤΥ ῬΚΕῈ.5., ιἷἵς 

ΡΙΤῚ ΡΕΕΒ5 ΒΕΒΙΕΒ (ωπήῤμοα). 
Ι. ΘΟΕΒΝΑΝ, 

Ζορῖ υηᾶ δομνογί. Τιβῖβρ16] ἴῃ Πιηΐ Αὐΐϊζίρσεοη νοὴ ΚΑΕΙ, 
αυτΖζκον. ὙΥΠῺ ἃ ΒίΉρταρῃῖοαὶ απ Ηϊϑίοσιοδὶ [ηϊτοἀυςξοηῃ, 
ἘΠ ΡΊ 5. Νοίεβ, δῃά δὴ ωἄθχ. ΒΥ Η. . ΥΟΙΒΤΕΝΗΉΟΙΜΕ, Β.Α. 
(1,οπά.), 1,βοΐαγεσ ἴῃ Οεγπιδῃ δἱ Βεαίοσγά (οϊΐερε, Τ᾿ οηάοῃ, ἀπὰ 
Ναονηδδα (Ο]]ερα, Οδιιρτ σε. Φγίες 35. 64. 

Θοοίμθ᾽5 ΚὨΔΌΘΗΪΔΏΓΘ. (1749--- 1759.) ΘΟΘἔἢ16᾽Β ΒΟΥΒΟΟᾶ: Βεϊηρ 
(8ς ΕἸτβὶ ΤΉτεα Βοοῖκβ οὗ δὶβ Αὐἰοθὶ ορταρῦγ, Αὐταηροὰ δηὰ 
᾿Απηοίδίεα ὉΥ ΝΙΠΠΙΑΜ ΝΑΟΘΝΕΕΚ, ΡΉ. Ώ).., ἰαΐα Ῥτοΐδθβοσ αἱ (6 
7Τοβαπηδυ, Ηδθυτσ. 20 γῆ 45. 

Ἠδυ, θ65 ὙΠ ΒΠ 65 ἱπη βρθββαῦί. ΒΥ Α. ΘΟΗΉΠΟΤΤΜΑΝΝ, 
ΡΒ.Ώ., Αβϑίβίδηϊ Μαβίεσ δὲ ρρίῃρμαγη ϑοθοο]. γίες 35. 64. 

ὍΘΥ ΟΡοτῦοῦ. Α Ταὶς οἵ Ῥνεβίρῃδιδη 146, ὉγΥ ΚΑΒΕΙ, [μ- 
ΜΈΚΜΑΝΝ. ἍΝΙΏ ἃ 116 οὗ Ἰτητηθιτηδηη δηὰ ἘΠ] 5 Νοῖοθβ, ὉῪ 
ἍΊΓΗΕΙΜ ΝΑΟΝΕΚ, ΡΒ.Ὁ., Ιαΐϊα Ῥχοΐδβββοσ. δὲ (6 Τομδηπθῦμ, 
Ἠδιθυτρ. Φγίεέ 35. 

Α ΒοοΚ οἵ αθτηδῃ Ὠδοίνϊο Ῥόθογ. Αἰταηρεᾶ δηᾶ Αῃπο- 
ἰαϊοεὰ Ὁ ΝΊΧΗΕΙΜ ΆΑΟΝΕΒ, ΡΒ. Ὁ. Ῥγέσε 3. 

ὍΘ ογβίθ Κυθυσζὰα (1ο95---1099) πδοὴ ἘἙΙΕΘΕΙΟΗ ΨΟΝ 
ἙΑύΜΕΕΒ. ΤΗΒΕ ΕἸΒ5Τ (ΕΚ ΒΑΕ. Αὐταηρεά ἀμὰ Απποίδίοα 
Ὄγ ΊΠΗΕΙΜ ἌΆΑΟΝΕΒ, ΡΒ... ΖΦ νίεε 2-. 

Α Βοοῖζς οὗ Βα]]Δ48 οἢἡ Οθητηδῃ Ἠϊβίογ. Αὐτδηρθά δηά 
Αππηοίαϊεα ΌΥ ΙΧΗΕΙΜ ἌΝΑΘΟΝΕΕ, ΡΗ. Ὁ. νέτξ 25. 

ὯΘΣ δίασὺ ΕὙΪΘΟΥΟΙΒ ἀ08 αἀΥΟΒΒθη. ΒΥ ἃ. Ἐκευταο. ὙΠ ὴ 
Νοῖίθβ. ΒΥ ΊΠΉΕΙΜ ΜΆΟΘΝΕΚ, ΡΗ. Ὁ. “ον ἕκξ ας. 

ἀοοίμθ᾽5 Ἠϑδπη δηἃ Ὠογοίμθα, ὙΠ δὴ [ἴηἰϊτοἀυςιίοι 
δηὰ Νοῖίεβ. ΒΥ (86 βξαπης Εαϊΐοσ. δ γίξέ 35. 

ὍΔ ὕΔῊΡ 1813 (ἸΤῊΞ ὙΈῈΑΛΕ 1813), ὮὉῚ Ε. ΚΟΗΙΒΑύΞβΟΗ. 
νυ ἘΠρΊ Κα Νοῖοβ ὈΥ (86 βαῆχο Ἑάϊΐοσ. νέζέ λς, 

Υ. ἘΝΟΠΙΡΗ. : 
Τὴ9 Τ7τ7ῦο ΝΟΌΙΘ Κίηδιηθη, οἀϊοἃ ΜῈ Ιηϊτοάδυοίίοη δηᾶ 

Νιοίθβ Ἵ [Ὡς δεν. Ῥχοίεββοσ ΘΚΕΑΥ, Μ.Α.., ἔοσπαεῦν ἘΈΙονν οὗ 
Ομ τῖβι 5 (0]ερε, σδιηρτ ρα. ΟἹ οι, εχίγα ἔοαρ. ϑνο. Φυίτ 35. δά, 

ΒΔΟΟΠΒ ἨΙΒίΟΥΥ οὗ [μ0 Βοὶση οὗ ΚΊηρ ἩθηΥ ὙἼΙΙ, ἍΝ 
Νοίεβ ΡΥ ἴῃε Εδν. Ῥχοΐεββθοσ ΌΟΜΒΥ, Π).Ὁ)., ΕΈΙον οὗ 81 Οδίμα.- 
τ π6᾽5 (Ο]]ερε, Οδπιδτ σα, ΟἸΟΙΙ, οχίσα ἔσαρ. ϑνο. ὥγσΊ 3:. 

ΒΥ ὙΒΟΙΔ8Β ΝΙΟΥΘΒ σΐορία. γιὰ Νοῖεβ ὉῪῚ ἴ6 Βον. 
Ῥχοΐεββου υὺὐμβυύ, Ὁ... δγίεφ 3-. δά, 

ΠΟΟΚΘ οη Εἀποαίίοη, ὙΠ Τηϊτοαποιίοη ἀπ Νοίεβ Ὁ. [ῃ6 
Ἐεν. ΚΕ. Η. Οὐοκ, Μ.Α. “νέο 35. δά. 

ΒΡ ἸΠΟΙΏΔΒ ΜΟΓΘ᾽Β [18 οὗ ΕΙΟμαγὰ 11. ὙΜΊΓΏ Νοίεϑ, ὅζο,, 
ὉΥ Ῥτοΐεβϑθοσ τύμβυ. [Δ νεαγζν γεαάν. 

Οἱλεγ Ῥοδιριθς γέ ἐρ φγεῤαγαζέον, 

Ζοπάσε: Οαγιγίάρε Ἡαγελοισέ, τὴ αίοργιοσζον Ζριυ. 



Θπίθετσί» οἵ Φαιῦτίσαε, 
᾿Θιλσξισλσε παμαπε πε βῥοτοτεταηερανενσεισεστσεως 

ΤΟΟΑῚ, ἘΧΑΜΤΝΑΤΊΟΝΗ. 

ἘΙΧΘΙ πα ϊο ῬΆΡΘΥΒ, ἔοσ ναυΐουβ γεᾶσβ, σὶῖ (86 Αἰκσιλαέονες 70 
ἐλ: χανε ρ»αίορ. ἈΕΙΩΥ͂ Οοἴαγο. 25. Ἔδοῦ, οὐ ΌὉΥ Ῥοβὲ 2.5. 24 
(7Ζάε Κερμαζέονις γον ἐλε Εχαρερμαζίονε ἔξε 1881 αγε ποιὶὺ γεασάγ.) 

ΟἸ455 [518 [0 αγοῦΒ 0878. 641. εαοῖ, ὈῪ Ῥοβὶ γά, Αἢεσ σ877 
ΒΟΥ͂Β 15. Οἰτ]β δώ, 

ΑμηθΔ] ΒΟρονίβ οὗ 86 Ξ,γηαϊοαΐθ, νἱν ΘῸΡΡΙεπιθηίαυῦ ΤΑΌΪεΕ 
Βῃονηρ [6 βυοοοββ δῃὰ ἰδίϊυγα οὐ ἴμῃ6 (δηάϊαῖθβ. 125. βδςῖ, Ὁ. 
Ῥοβὶ 25. λαὴ 

ἩΙΘΟΗῈΒ ΤΟΟΑῚ, ἘΧΑΜΙΝΑΤΊΟΝΑΗ. 

Ἑ ΧΑ δἰϊοη ῬΆΡΟΙΒ [Ὁ 1880, ἐρ τυλέολ αγε αὐάεαά ἐλε Κερμίαζέονε 
,Ργι8δϑι. ῬεΥ Οοἴανο. 25. δδοῖ, ΟΥ̓ Ροβὲ 25. 24. 

Βοροχίβ οἵ [86 ϑ'γπαϊοαῖθ. ει Οοἴανο. 15.» ὉΥ Ῥοβῖ 15. 147. 

ΤΕΛΟΉΞΒΒΒ’ ΤΕΑΙΝΙΝΟ ΒΥΝΙΆΙΟΑΤΈ. 

ἙΙΧΘΙ δ 0. ῬΆΡΘΥΒ [ῸΥ 1880, ἐσ τυλέελ γε αὐἰάεά {λε Μερμϊαζέορ. 
ΡΥ ΄881. Ἰεαγ Οοἴανο. ὅά,,, ὈΥ Ῥοβὶ 74. 

ΟΑΜΈΒΒΙΘΘΕ ὈΝΙΝΕΒΒΙΤῪ ἘΕΡΟΒΤΕΒ. 
Ῥμόἑελειά ὃν “ἰλογν. 

Οοπίαϊπίηρ 811 [6 Οἰο41] Νοίίοθς οὗ ἴῃς {Πηἱνοιϑιίγ, Ἐδροτίβ οὗ Ὁ]18. 
σα ββίοη5 ἰῃ [Π6 50 μοο]5, ἀπᾶ Ῥγοοσδεαϊηρβ οὗ [ῃε δι τάρε ῬΒΣΟΚορΡΒίοαὶ, 
Απιᾳυλτίδη, δηα ῬὨΣ]οϊορίοαὶ ϑοοίεῖῖθϑ. 386., σε ΚΙῪ. 

ΟΑΜΒΕΙΏΘΕ ὈΝΙΨΕΒΒΙΤΥ ἘΧΑΜΤΙΝΑΤΊΟΝ ῬΑΡΕΒΒ. 
ὙΒα56 ῬΆΡΕΘΙΒ δΓα ΡΠ 5η6α ἴῃ ΟΟΟΑΒΙΟΏΔΙ ΠΟΙΏΡΟΙΒ ΕΥΕΙῪ Τοϊτη, δηὰ 

ἴῃ γοϊυπηεβ ἔογ [6 Αοδάδσζηϊοδὶ γϑϑσ. 

ΝΟ, ΝΙΙΠΙ. Ρατὶβ 87 ἰο το4. ῬΑΡΕᾺΒ ἴον ἴδε Ὑδασ 1878---Ο, 125. οἱοίλ. 
ΝΟΙ. ΙΧ. ,, [ΙΟ5 [0 110- Ξ- ᾿" 1870---8ο, 125. εἰοίά. 

ψοπῦοι: 
ΘΟΑΜΒΕΙΌΘΕ ΨΑΒΕΗΟΥΘΕ, 17 ῬΑΤΕΚΝΟΞΤΕΕΚ ΚΟΥ͂, 

ΦΔαιπδιυσε: ΘΕΙΟΘΠΤΟΝ, ΒΕῚ1, ΑΝῸ (Ο. 

Βερα: Ε. Α. ΒΕΟΟΚΉΑσΞΚ. 
ΠΠτἘΠΡπΠΤὁῸπλπΔΧΔλμΧ..ϑοΔΣὕ ΚΔ, ἷ“ἷἝ“ἵἝὝἽἝἽ"Ἵ" -----.ο-.--΄΄ἴἷἴἝ“΄ἷἵἝἽἷὋ---΄΄Ὃἰὦἐ[΄Φ΄Ρἔὄ᾿΄  ἰᾧὥὕὕρψᾳ.Ἕ.΄....-.--..΄ΠρΡρ’ΠργὅΠ 1 ςὦ.........Χ0........Χὦ 

ΟΑΜΒΒΊΟΟΝ ΣΒΙΝΤΕΩ ΒΥ ς. 1]. ΟΓἸΑΥ, Μ.Α, ΑἹ ΤῊΣ ὈΝΙΥΈΚΒΙΤΥ ῬΆΚΝ, 
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